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 שידיא רפס



 טיקנײש ןיא

 טייקנייע ןיא ךימ ?יהרַאּפ

 -- תודימ עכעלדירפ ןופ
 דובכ ןיא ןבעל וצ

 עידיא טימ טפַאשביל ןיא ןוא

 רעדונאוו םעד לָאז ךיא ןוא
 הועודק רעשידיא ןופ
 ןבעג ךָאנ ןבעל םייב
 .השורי ַא דניק ןיימ

 ךילרע זיא סָאװ ץלַא ןוא
 ,ןבירשרַאפ ָאד דיל ןיימ ןיא
 -- ןבילג םעד ןבָאה ךיא לָאז
 ןבילבעג ןבעל זיא

 ,ןדיא ַא ןופ ץרַאה ןיא
 ,ןדיא ןתמא ןַא ןופ
 ןעמעט עלַא סייו סָאװ
 .רעדיל עשידיא ןופ

 יז טָאה ןעמ יװ סייו רע
 ןרערט יד ןוא טייזעג
 רעדיל ןיא ןרעוו סָאװ
 ןרעטש יו ,טנעמיד יװ

 סנטייונופ ןעלקניפ ןוא
 ןוחטיב ןעקניוו ןוא
 ָאד טרעוו זנוא סָאװ ץלַא רַאפ
 ,ןכָארבעצ ,טעמָאלעצ
 טנַאה יד סא טקערטש ןוא
 :ןביוטש ןיא ,רעדינ רעד ןופ
 ,ןבעל לָאמאכָאנ ליווכ
 ןביולג לָאמאכָאנ ליווכ

 תוטשפ ןיא ךימ ליהרַאפ
 תודימ עמירָא ןופ
 ןטָאש ןיא ןבעל וצ
 ,תודיסח ןופ לטכיל ַא יב

 ןבילבעג ךָאנ זיא סָאװ
 ,ןעקנַאצ ָאד לקניוו ַא ןיא
 ָאד קידנציז ןוא
 ,ןקנַארק ַא ןופ טעב םייב יװ

 ,הטעמ ַא ןלייצרעד

 ןימדָאזַא לשמ ַא

 ,ליפשוצ םענעדלָאג ַא טימ

 .ןימאמה ירׂשא -- זַא



 ךייא טנװָאנטוג ַא

 ֹא
 ,ורמוא ליוװ ןוא ור ליווכ

 .גנופָארטש ןוא דסח ליװ
 ןריפ ךימ לָאז טנַאה ןייד ליווכ

 .ןעשזדנָאלב -- ןזָאלּפָא ךימ ןוא

 ריד וצ ןעשזדנָאלב ליווכ

 ,טייקדימ ןופ ןלַאפ ליוו ןוא

 .+טעבעג ןיא טנעה יד ןקערטש ןוא
 רעביא טשינ ,עטַאט ,ךימ זָאל
 ,טכַאנדלַאװ רעד ןיא ןיילַא

 ןגעקטנַא רימ ןעמוק סע
 ןגעטש ןוא סעקשעטס עָאלב

 .ןעמוק טשינ ךָאנ ליווכ -- ןוא

 לסיבַא רעטייוו ךָאנ טלַאה ,טָאג ,יוא

 .ךעלפרעד עקידנעלמירד יד ,עליטש יד

 ,דחּפ טימ ךָאנ ץרַאה ןיימ ץייר

 ןגָארטרַאפ ךָאנ ןָאק ךיא
 ןקרַאטש ךימ טסלָאז ליוו ךיא

 ,זגור ןרעטיב ןייד טימ

 רימ ןופ םינּפס ןרעקּפָא ןייד טימ

 .ןטָאש ןיא ןזָאל ךימ ןוא

 עביוט ,עקידעכָאװ ןיא בעלכ

 ,ןסַאג עקידמַאזדָארג

 .ערעטכינ יד ןופ רוד םניא

 ןיוש ןפָאלש עקילייה ןוא ענייש עלַא

 ,טייקיבייא רעד ןפ ףָאלש םעד

 לדייא ךיז ןליּפש ךעלמייב

 .ךעלגרעב עקיאור ערעייז רעביא

 ןעמָאנ רעייז למרומ ךיא

 ,לסיב ַא ןרעו רעכילמייה רימ לָאזס

 .רערעמ טשינ ,עגר ַא רָאנ

 ,ורמוא לי ןוא ור ליווכ



 ב

 ץלַא ךָאנ ךיז קוק ךיא
 ;ָאד םורָא ןטייז עלַא ןופ
 ,רעיורט זיא -- חרזממ
 ,טעמוא זיא -- ברעממ
 ,רבדמ זיא -- ןופצמ
 ? םורדמ -- םורדמ
 סעקשעטס ןופ םלצ ַא
 .םירבק טימ רעדלעפ ןוא
 ןיוש לעװ ךיא יצ סייוו רעוו

 ,ןפערט ףרָאדמייה ןיימ
 הטוש ַא יװ ױזַא
 .ןּפעלשרעד ךיז ןיהַא
 ןעמוק טעוװ רעטסוש רעד
 .ןכושַאב סעװרָאב ןיימ
 -- רעדיינש רעקידנעקניה רעד
 ,ןכוטַאב טעקַאנ ןיימ

 ףירחה לקיזייא ןוא
 ,שודקה לטייט ןטימ

 רודיס ןיא ןזייוו רימ טעוו

 ,שדח רוא ןַא ,טכיל ַא

 ןויצ לע שדח רוא

 .ץערָאק לע שדח רוא

 טפָא רעווכ ,לקיזייא ,יוא

 ץראה םע רעדליוו ַאזַא
 תורואמ עלַא יד וצ
 חמ ןיימ טרעטסניפס ןוא

 ןילבול ןופ שַא ןטימ

 .ךיור רעװעשרַאװ טימ ןוא

 ןוואורּפ וטסלָאז סָאװ וצ

 ?ןדניצ וצ ןוימד ןיימ

 קעוַא רעסעב ךימ ץעז

 ,ןדנילב ַא -- שרדמ תיב םייב

 ,ואוו טלעוו ןופ ןעמוקעג

 -- ,םיקחרמ עטסיוו ןופ



 המבכח ןייז ,תושּפיט ןייז

 .ןקַאברעד לסיבַא

 ג

 םולח טימ ןָא רָאװ עקיטנייה יד גניז

 .טימעג טקינײטשרַאפ ריא ףיוא קעוו ןוא
 ןלָאטש ןוא סנזייא עריא גנילקרַאפ

 ,דיל ןייד ןופ דלָאג ןקירטיצ ןטימ

 ןביולג םענעביוהעג ןייד ףיוא טשינ ביג
 ,ךיוחרעדניא טסעז וד סָאװ יירפ רעד ןיא
 ןביוש עשילמיה יד ןופ יולב יד ןוא

 .ךיור םנופ יורג יד ןשעל טשינ טעוו

 ,רעטיר טשינ ןוא דלעה רעשיטנַאמָאר טשינ

 ןח ןלעדייא םנופ רעטער -- רָאנ

 רעטעג יא ,רעדניק יא ןבָאה סע סָאװ
 .טניורקעג ָאד דרע רעזנוא םיא טימ

 ---.עקרַאטש עטשרמולכ יד טָא ךָאנ טשינ ביג

 טצערקרַאפ ןוא טצעגרַאפ ָאד ןבָאה ייז

 ,ןקרַאמ עטלמוטרַאפ טימ גָאט רעזנוא
 ,טצעהרַאפ טייקיירפ עקידיירפ רעזנוא

 ןרָאלרַאפ קירעיורט ךיז ןבָאה רימ ןוא
 ,טקובעגרעטנורַא ןעלסקַא יד ןוא
 : ןרָאה םענעדלָאג ןיא רעדיוו ףיוא לַאשכ
 ,טקוצרַאפ טשינ ףלָאװ רעד טָאה ףָאש יד טעז

 ,ערָאלק סָאד סרעזנוא עלעגיצ סָאד ןוא
 ?טסעז וד -- עװַאּפ ענעדלָאג יד ןוא

 :ןרָאה םענעדלָאג ןיא רעדיוו ףיוא לַאשּכ
 ,טסענ רעקילייה רעזנוא ץנַאג ךָאנ זיאס

 ,רובגה ריאפמע ןראפ ארומ טשינ בָאה
 .שער-ַארַאט-סיורג ןרַאפ לטב טשינ ,רעוו

 רעביטש יד טימ ףיונוצ שימייה ךיז גניז
 .סַאג רעטסקירעדינרעד ,רעדינ רעד ןיא
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 ,עווַארב יד ןייגפיוא ןלעוו טרָאד ןופ

 ,טכיל סָאד -- ענייש יד ,עטוג יד

 ץווַאּפ רעד ןופ לָאבמיס רענעדלָאג רעד סָאװ

 ,טכירעגפיוא רָאנ זייוועגר ייז טָאה

 סרעייז טכיוועגכיילג סָאד ןטלַאהעג ןוא

 ,דרע רעטרעקיוהעצ ,רעמורק רעד ףיוא
 ,סרעייז ,סרערעקַא ערעייט יד סָאװ
 .טרערטַאב סייושטולב רעייז טימ ןבָאה

 ןביוהעגפיוא ץרַאה ןייד טלַאה ,ךָאנ טשינ ביג
 .יולב סטָאג ןופ ךיוה רעקילייה רעד וצ
 ,ןביולג זיא ,ןוז זיא ,דסח זיא דיל

 ,יוט סנּפָארט --- םערב רעקיגרָאמירפ ףיוא
 ֹד

 רפס ןייד ָאד ךָאנ זיא בוטש ןיימ ןיא
 ,ןיד ןוא ענבָארד ,בתכ-י"שר ןיא
 ,לשיט םייב ,ףָאלש ןָא העש-טכַאנ ַא ןיא

 .ןירעד ןירַא קוק ,קיאור ךיא ץיז

 ןבעל ןייד ןופ טייקמורפ יד ,טייקמורפ ַא ןוא
 ,טיה ןוא םורַא ךילדירפ ךימ טמענ

 ---ץערָאק-טלַא ןיא וד יו רענעגייא רעד ןיבכ
 ,דיא רעטהגאדרַאפ ,רעטגרָאזרַאפ ַא

 ,רפס ןייד יו קילייה טשינ זיא ךוב ןיימ
 ,ָאי רשפא -- קידתמא ןוא קילרע רָאנ
 רעיורט ןייד יװױזַא זיא רעיורט ןיימ ןוא
 .העש רעקיטכַאנטעּפש רענעגייא רעד ןיא

 ,רענייד יו זיא ןבעל ןיא טנלע ןיימ ןוא
 ,בייל ןיימ טגָאנ סָאװ שינרעטיב יד ןוא
 קיטייוו ןקידנטעב טימ ךיז טיצ ןוא טרַאג
 ,ביוטש ןופ טייקליק ןוא טייקליטש רעד וצ

 :למרומ ןשרעדניק טימ ךיז טסיירט ךיא
 ,ּפיל ןפיוא לכיימש ַא טימ ןברַאטש טסעוו וד
 ןצירקסיוא ןייטש ןפיוא ןעמ טעוו ןעמָאנ ןייד ןוא
 .טפירש-י'שר רעקיאור רעד טימ
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 ,ןגָארטרַאפ וצ ץלַא רעקיאור רימ טרעווס

 .ןופרעד עגר ַא רָאנ רעלק ךיא ןעוו

 רעיוט םוצ ךימ טיײלַאבס יוװ עז ךיא ןוא

 ףוז עקיטכַאנרַאפ עכילדירפ ַא

 ה

 ,רעיורט ןופ גָאט ַא רימ קיליײה ַא

 ,ןטסנעש םעד גָאט-בוטמוי םעד סיוא ביילק

 ,טעמוא ןיא ,ָארג ןיא ןָא םיא וט ןוא
 -- רעטסנעפ ענייז ןופ לגיּפש םעד גנעהרַאפ

 סנטייוונופ ןייטש ןביילב לָאז טלעוו יד

 ,יווייס סע זיא יז יװ ,עדמערפ ַא
 רעכיב עטלַא יד ןופ ךוב ַא ףיוא שימ
 ,יולה-תלהוק ןופ ,לריבג-בויא ןופ

 ,ףושיכ ןפיט ,םענעדלָאג רעייז קנירט ןוא
 .הלואג ןוא טָאג וצ ןשינעקנעב יד

 -- רעסערג ,רעקילייה זיא ןברוח רעכלעוו ָא

 ?ןלוש עטסָארּפ יד יצ שדקמה:תיב םעד

 ,רופרוּפ ןוא ָאלב ןייז ןיא לודג ןהכ רעד

 ? עטָאּפַאק רעטלַא ןייז ןיא ןטקה שמש רעד

 ןיגכָאנ ךימ זָאל ,ָא --- שמש רעָארג רעד
 .ןטָאש ןייז ןופ שַא ןכָאנ סָאג רעליוה רעד ןיא

 ,ןבילבעג טשינ ןיוש שפנ ןייק זיא לוש ןיא
 ,הדירי רעטסיוו ןייז ןיא ,ןיילַא ,רע ןוא

 ,רעכעב ןטלַא ןופ ןברַאש םעד ןעמונעג טָאה
 .שודיק טרעיורטעג ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ

 ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ןענייז ענייז רעטרעוו יד

 ,ןגיוו-ךיז ןייז ןיא ,למרומ ןטמעלקרַאפ ןיא

 ןשטיינק-םינּפ עפראש ענייז רעביא ןוא
 .ןוגינ רעקילייה רעד ךיז טצירקעג קיצילב טָאה

1 
 ,ןבעל רעזנוא ןיא טשינ ןיוש ,רעדיל ערעזנוא ןיא

 ,ךכס םענעדלָאג טימ תוכוס ענרעבליז ןיא יו

11 



 1 סעװַאּפ ןוא ןגיצ עלעדייא יד םורַא ןעייג

 .ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ טכַארט ןטסנעש ןיא

 . ןטערט יז ןעוט טעמרַאּפ ףיוא יו שממ ןוא
 ,ןיד ןוא שיריל-םורפ ,סיפ עקנַאלש ערעייז טימ

 ןגערפ טשינ רעמ ןעוט רימ ןוא ןסייוו רימ ,ןסייוו רימ
 ? ןיהואוו : טינ וליפַא שחלב ןטסליטש ןיא

 ןעגניז ןוא ןלייצרעד עלַא רָאנ ןענָאק רימ
 ,ןיימ טשינ ,ןענַאװנופ ןטספיט ,ןטסקיריורט םעד
 / ןלָאמַא עטייוו ןיא יו רעדיוו טציא ןצירק רימ
 ,ןייטש ןופ רתסלכ ןפיוא -- זמר רעזנוא ,טרָאװ רעזנוא

 קיטסאלּפ רעקיאור ןופ טייקרָאלק רעכילרעה ןיא
 .,דיל ביל טנלע רעזנוא םינּפ ןיא זנוא ליטש טקוק
 בורק ַא ןכוז וצ ,רעדירב ,טשינ סע טקיש ,יוא
 ,דירַאי רעקרָאי-וינ טייז-רענעייןופ טשינ ,רעד-ןופ טשינ

 ןכוז רעזנוא טסיזמוא רשפא זיאס -- טשינ ףרַאד ןעמ
 סױרַא לקנעש ןופ טמענ ,קרַאטש טקיטעמוא סע זַא

 םכילע םולש לכיב ַא ,ןעלעדנעמ ןופ רפס ַא
 ,זיוה ַא ןופ לעווש םייב יוװ -- רעש םעד טסנפע ןוא

 ,רעטָאפ רענעזָאלרַאפ ַא יו ,סױרַא טרָאד טקוק ןוא טייטש

 ,רוטַארעביײרש רעזנוא ןופ עדייז רעד ,עטַאט רעד
 ,ןזייוַאב ךיז טייוו ןופ ןלָאז רימ זַא טרַאװ ןוא

 ,רופ רעמירָא ןַא ףיוא -- רעװ ןוא רעוו סופוצ

 לרענייק טשינ טקנעב זנוא ךָאנ ןייא טשינ ךיז טדער ןוא
 .סױרַא טשינ ָאד ןיוש רענייק זנוא ףיוא טקוק סע זַא
 ,עטַאכ ןיא ןהיבט ייב זנוא זיא קידתובחר יו
 ,סיורג ךיז ןהוואג טשינ ,ענשזַאװ ןייז טשינ ףרַאד ןעמ

 ,םוסרפ ןיא ,דובכ ןיא ןזייוו טשינ ךיז ףרַאד ןעמ
 ָאטשינ ןיוש זיאס זַא ,ןגָאלק טשינ ךיז ףרַאד ןעמ ןוא
 ןצעזרַאפ ןעמָאנ םעד וליפַא ןעמעוו ייב
 .העש רעקיטכיל רעקיליײװרעד ַא רַאפ

 םייקמ טינ ןיב ךיא ,רעדירב עביל ,ביוא ןוא

 סיוועג ,ןעזנייא רימ טימ טָאה --- ךייא ןשרד ךיא סָאװ
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 טרוכישרַאפ רעיורט ןופ ,דימתיוצ ,דימת ךיא ןיב
 ,סיפ יד ןופ ןיילַא שואי סיורג ןופ לַאפכ ןוא

 ןטימרעדנופ קוק ַא טומטוג ןיא ךָאנ ּפַאכ רָאנ
 ךַאמ ַא ליטש וט ןוא בצמ םענעגייא ןיימ ףיוא
 המכח רענעגייא ןיימ ףיוא לכיימש ןקידימ ַא טימ
 .ךַאב ןכילטעג םנופ טנעמינַאּפמָאקַא ןרעטנוא

 ז
 ,ןגָאז טעוו ןעמ סָאװ ,ונ -- ןגָאז ןעמ טעװ רימ ףיוא

 ןסעגרַאפ תמא םעד טשינ רָאנ לָאז ןעמ יבַא

 רעגייטש ַא ןופ טכיל עטסלדייא סָאד זיא רימ ןיא זַא

 .ןסעזרַאפ ךיז רוד םנופ טעּפש רעטסלקנוט רעד זיב

 ,םייה-יינ רעד ןופ דמערפ עקיטליגכיילג יד יױזַא טשינ

 ,המשנ ןוא בייל ףיוא רָאהדליװ טימ ךָאנ רוד םעד

 ,דרע-טלַא רעד ןיא ראוו עטקיטנורגרַאפ עפיט יד יוװ

 ןעמָאנ רעכילרעה ריא רָאנ טשינ זיא קילייה סָאװ

 ,טגוויז'רַאפ ןעמָאנ ריא טימ רָאנ זיא סָאװ ץלַא רָאנ

 ,טעמַאמרַאפ ,טעטַאטרַאפ ןוא טגיײװצרַאפ ןוא טמַאטשרַאפ

 גָאטקרַאמ ןיא ןעמַאמ רעד ףיוא לאש רעקיכָאװ רעד ןופ

 .טעמַאס ןטבוטמוירַאפ ןעָאלב-קידלמיה ןזיב

 ,רעפיט ןוא רעטייוו ךָאנ ןוא תכורּפ ןורָא ןפיוא

 :ןבילברַאפ ןטפולרעדניא זיא סע סָאװ גנידצלַא

 שידיא ןוא תודימ ןוא הדגא ןוא גנַאזעג

 ןביושרַאפ תושר ןייז טימ ןוא קלָאפ םנופ ליומ ןיא

 ,גרעבמעל ןופ ךעלטעלב עכילבלעג ףיוא ,סהניחת ףיוא

 תובבלה ררועמ זיב תוכלמ לש רתכ ןופ

 סרטנוק ַא ס'ר"מש זיב לידבהל וליפַא

 סעוואלס עשהוח ןיציבר עשידיא יד סָאװ

 ,הגיחתה ןוגינ יּפ לע ךעלדיימ טימ טנרעלעג טָאה

 .ןרערט עשלדיימ יד -- דלָאגניג יוװ רענייר ןוא

 =-והחטבה ןוא טסיירט סניציבר רעד םעדכָאנ ןֹוא

 .ןרעה וצ ךָאנ סנױזַא רעטכעט ערעזנוא ףיוא
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 ,תובשחמ ןופ דייר ןוא תסונ ןוא םינוגינ
 ,ןטערטּפָא טשינ טָארט ןייק ןיוש רימ ןופ ןלעוװ ייז
 ,סוחי ןקיטנייה םוצ ןטַאש ךָאנ רימ ןָאקס ביוא
 ,ןטעָאּפ םירבח ,ךייא טנַאה יד ךיא ביג זיא

 ,הנחמ רעייא ךָאנ ָאד רעטצעל רעד רָאג ןייג וצ
 ,סיורָאפ ןרעטַאלפ טעװ סָאװ ןָאפ רעד ןופ טייוו ןוא

 ךיז טביוה סָאװ ךלמה ךרד םעד וליּפַא
 תורבקה-תיב ןופ סייוולמרימ םעד טימ סױרַא

 ,תווינע ןופ ּפמָאּפ ןָא ןוא ּפָא ךיוא ךיא טערט
 .ןלעפעג רימ טוטס לייוו : ךיז ױזַא טושּפ רָאנ

 ןסַאּפ ךיז ןשטנעמ ַא רַאפ ךיוא ףרַאד רבק ַא
 ,עלעג ךעלעדמעז ןופ ןייז טייוו ףרַאד -- רעניימ ןוא

 .ןטייווק עטשרמולכ ןופ ךעלזיירק ןוא ךעלדנייטש ןופ
 .ןטַאט ןוא ןעמאמ ןיימ ייב ןעזעג סע בָאה ךיא טשינ
 טייקיבייא יד --- לעטשנָא ןָא ,רעדירב ,ךייא סע גָאזכ ןוא
 ,ןטַאשרַאפ טשינ לָאז יז זַא ,ןעז ךיוא ןעמ ףרַאד

 רעטציא םעניימ לוק ןיא רָאנ טרעה ריא זַא עז ךיא
 .טעמוא םעד ןרעהרַאפ ןיוש טליוו ןוא לכיימש םעד

 ,החלצה ןוא טנוזעג הרבח רימ עשז טָאה זיא

 ,דימת ןכילדירפ ןוא ןטוג ַא רימ טָאה ןוא

 ֹח
 םש לעב רעד וליפַא ,סיוועג
 געט עטעּפש עטצעל ענייז ןיא זיא

 געוו ןטייוו ןרעביא ןעגנַאגעגמורַא
 םיממוד ענירג יד טימ טנגעזעג ךיז ןוא

 םיממור עָאלב יד טימ ןוא דרע רעד רעביא

 --- ּמָאק ןייז רעביא

 ,םיוב רעד זַא ןטעבעג

 זָארג רעניד רעד ןוא םענורב רעד

 -- טינכימסעגרַאֿפ עליטש-יולב סָאד ןוא
 .טינ ךימ טסעגרַאפ
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 | טשינ ךימ טסעגרַאפ
 דרע רעד ןופ םיבשות עמוטש ,עמורפ ריא

 | תובשחמ עניימ טָאה ריא סָאװ
 .טרעהעגוצ ןטעב ןיימ ןופ ןוגינ םעד ןוא
 טרָאװ ַא ןָא ךָאנ עניימ תוליפת יד
 למרומ-רעסַאװ םעד יװ ןעמונרַאפ

 ,טרָאװק-םענורב רענרעדרע רעד ןיא

 רעקיבייא ןוא רעקיבייא ךימ טנָאק ריא

 ןהליפתרַאפ ןוא ןליהרַאפ ןוא ןטלַאהַאב

 .ןשינעכעדעג ןוא ןשינעפיט ערעייא ןיא

 ,למיה רעקידנגייווש ,רעסיורג ,רעסיורג

 ---.למילב ָאלב קירעדינ ,ןיילק ,ןיילק ןוא

 ,טינ ךימ טסעגרַאפ

 ,טינ ךימ טסעגרַאפ

 .ט
 ןגיולפעגמוא ייז ןענייז לגייפ יו
 ןלעווש ןוא רעטסנעפ ערעזנוא ייב
 ןגיוא עָאלב יד טימ רעדילסקלָאפ יד
 ,ןלערַאק ןרונש עגנַאל יד ןיא

 ןטסנעשמעלַא ןופ ייז ןבָאה ןעגנוזעג ןוא

 .ןעקנעדעג ןוא ןרעה רָאנ ןָאקמ סָאװ

 רעטסנעפ ערעזנוא ןיא רעדילסקלָאפ יד

 ןעקנעב ןיא טקערטשעצ טנעה טימ

 ,ס'הניחת יד רעביא סעמַאמ יד יװױזַא

 .ךעלכיב סר"מש רעביא -- ס'הלכ יד

 ,סענימ עמורפ יד טימ רעדילסקלָאפ יד

 .ךעלכיט-הּפוח ענעדייז יד טימ

 תועינצ עליואוו ןוא טייקמורפ ענעגייא יד

 .ןריצַאּפש-תבש יד ףיוא וליּפַא

 ,סיז ןעמעטָא רעדעס עקידנעטיווצ יד

 ,ןרילָאק ײלרעלָא טילב עביל יד ןוא
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 ,העש ַא טּפַאכרַאפ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ליואוו יו
 ןענַאדנופ ןגיולפרַאפ ןענייז ייז רעדייא
 ָאלב ןוא דלָאג טמולחרַאפ רעייז ןוא
 .ןענַאיװרַאפ םוטעמוא ןיוש טמענ

 טַאהעג חכ ךָאנ בָאה ךיא ליפיוו
 -- רעדיל ענעגייא עניימ ןיא ךיא בָאה
 טָאלב ַא רעייז ןופ לרעדָא ןַא טבעוורַאפ
 ,רעדיל עניימ ןיא תוא קילייה ַא יו

 טענָאס םענלמרימ ַא ןופ זינרַאק ןפיוא וליפא

 ,ןטכָאלפעגסיוא טסענ ַא ייז ןבָאה

 טעָאּפ ַא ןיב ךיא יוװ ,טרָאװ ןיימ ךייא ביג ךיא
  ,ןטרָאד ןופ ןעגניז ךָאנ ייז רעה ךיא זַא

: 

 עלעקנעב םעניילק םעד-טָא ףיוא
 ,דניק עכיילב סָאד ןסעזעג זיא
 -- ליטש לקניוו ַא ןיא סע טייטש טציא

 ,דניק ןכָאנ קנעדנָא ןַא

 טיונק רעמורפ ַא טנערב יאדווא
 .שיננעכעדעג ביל ריא ךָאנ

 . טפעה רעָאלב ריא טייג יאדווא
 .שיט ןיימ ןופ רעטנורַא טינ

 בתכ שרעדניק עניד סָאד ןעיילכ ןוא

 | געװַאב-טנַאה ריא רעהכ ןוא
 דיל םנופ תורוש יד רעביא
 .געט-רעמוז עטשרע יד ןגעוו

 גורּפ ןבירשעגנָא טָאה דיל סָאד

 ,קַאמשעג טנרעלעג סע טָאה יז ןוא

 טפלעה ַא טנָאקעג קינייװנסיוא ןוא
 טקַאה--עגּפָא ןבילבעג ןוא

 גורפ ןופ דילרעדניק סָאד רימ זיא
 רימ וצ טדער סע ןוא ןבילבעג

 תוא םעניילק םעניד ךעלטיא ןופ
 .ריּפַאּפ םנופ תורוש יד ףיוא
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 ןירַא טפעה םענעּפָא ןיא קוקכ ןוא

 העש עדעי ןוא גָאט רעדעי
 /  בורּפ ןופ תורוש-רעמוז יד ןרעל ןוא
 .ָאלבלמיה ףיוא ןטעב סָאװ

 ךייט םענירג ןוא ָאלבלמיה ףיוא
 ,טייוו ןופ לגייפ עביל יד ןוא
 סורג ןטוג םעד ןעגנערב ןפרַאד סָאװ
 ,טייל ןוא דנַאל ןוא טלעוו רַאפ

 ,סנױזַא ןגאזנא ןפרַאד ןוא
 .טרעהעג טשינ ךָאנ טָאהמ סָאװ
 זָארג עטסגנירג סָאד ןוא עטסנידס ןוא
 ,דרע יד ןענעדייזַאב ףרַאד

 דיל ןופ טפלעה ַא ךיוא ןיוש ןָאק ךיא
 ןייטש טרָאד טפלעה רעד ייב ביילב ןוא
 טנרעלעגסיוא ךיז יז טָאה ןענַאד זיב
 ,ןיימ ןיוש טלָאװעג טשינ ןוא

 ָאד ןיוש ןענייז ןרעמוז ליפיוו ָא
 טנירגעגּפָא ןוא ןעמוקעג
 -- טכַארבעג דיל ענירג סָאד בָאה ןוא
 ,דניק ןופ םולח ַא ןוא סורג ַא

 ,אי
 טדערעג לָאמַא ןעמ טָאה בוטש רעזנוא ןיא
 ,טייל ענעביוהעג ןוא ענייש ,עסיורג ןופ
 דניזעגזיוה רעזנוא ןופ ךיז ןבָאה סָאװ
 ,טייוו רעייז ץעגרע טלקיײקעגקעװַא

 ,טַאטש ןכיוה ןריפ ,ךייר ןרָאװעג
 טלעטשעגּפָא ןיוש ךיז טָאה זנוא טימ ָאד רָאנ
 טכַארט םענדיב ריא ןיא טײקמירָא יד
 ,טלעוו רעד ףיוא ךַאזנייק טשינ ןיוש טעװ ןפלעה ןוא
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 לָאמ ךילטיא ןעמוק טגעלפ לרעטסעווש סָאד רָאנ

 ;קילב ןטשיורעגפיוא ןַא טימ ןפיולוצ סָאג ןופ
  טשרעיטָא ןכש םוצ טָאהמ יװ ןעזעג טָאה יז
 ,גיצ עסייוו ענייש ַאזַא טכַארבעג

 "טַאהעג גיצ ןימ ַאזַא ןטלָאװ רימ ןעוו;;

 ,ךיירפ ןימ ַאזַא טימ ייברעד טכַאלעצ ךיז ןוא
 זיוה ןרעביא דָאר ןטיירב ַא ןיא ךיז טָאה ןוא
 ,דיילק ןציצ ןעָאלב ריא ןיא טיירדעג

 :סַאג ןופ לרעטסעווש סָאד טמוק לָאמנייא ןוא

 ,ךַאילש ןרעביא שטָאק ַא ןעזעג טָאה יז

 גנַאג ןטנַאלַאג ןיא דרעפ עכיוה יד

 ,ךַאד ןוא בוטש טרעטיצעג שזַא ןבָאהס זַא

 ,ּפָארַא דרעפ יד ןופ טעשטשילבעג טָאה רעבליז ןוא
 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה שטָאק רענייש רעד ןעוו ןוא
 ,דייז ןוא דלָאג --- הלכ ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא הלכ עטסנעש יד

 ",גָאז --- ,עמַאמ יד טגערפ -- ,וטסליוו עשזסָאװ זיא;
 --- -- טמעשרַאפ גנולצולּפ ךיז טָאה לרעטסעוושס ןוא

 ןעזעג לקניוו ַא ןיא יז ךיא בָאה טעּפש רָאנ

 .טמעקעג ךיז טָאה יז -- טנַאה ןיא עלעגיּפש ַא טימ

 דנַאנַאכָאנ ןהעש יז טָאה ןגרָאמ ןוא

 ,טרָאװ ַא ןָא ןוא ןבילקעגוצ ץלַא ףיוה ןיא
 טנעוו יד טשיװעגמורַא ,ליד םעד טרעקעג
 ,טרָא יינ א ןבעגעג טייקיניילק רעדעי ןוא

 טקוקעגוצ ץלַא טרעדנואוורַאפ טָאה עמַאמ יד
 ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק ךיוא ןוא
 קילב ןכייוו ןביל ריא ןעזעג כָאהכ רָאנ

 .טעלגעג סיז ןוא טקוקעגכָאנ ריא טָאה סָאװ

 לָאמַאטימ זיא גָאט םענעי --- טשינ סייווכ ןוא
 ,סיורג ןוא ךיוה ןרָאװעג לרעטסעווש סָאד
 -- טרָא בושח ַאזַא ןעמונרַאפ טָאה יז ןוא

 ,זיוה םירָא סעמַאמ רעד ןיא רעטכָאט ַא
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 ,גנַאל וצ טרַאװעג טשינ ,חסּפ ףיוא ןיוש ןוא

 --- לָאמַאטימ שרעדנַא רָאג ןעזרעד יז ךיא בָאה
 ,ךוש עלעג עלָאמש ןוא דיילק סייוו גנַאל ַא
 לוק ריא -- קידנעגניז ןוא לדייא-שיצירּפ ןוא

 טיירגעג עלַא טרָאד ךיז ןבָאה סעּפע ןוא
 ,טנייה ךיז ןָאמרעד ךיא רָאנ ,טסואוועג טשינ בָאהכ
 ריא טימ ריט רעד ייב ןסעזעג זיאס יװ
 ,טניירפ רענייפ ריא -- שוילעּפַאק םעיינ ןטימ

 .בי
 ןעיורטרַאפ ךָאנ טסנָאק וד זַא גונעג זיאס

 ; דוס ןייד רעיוא ןפיוא טרָאװ םעד
 ,ןויזב ןייד ,רעצ ןייד ,גנוקנערק ןייד
 .טָאג טימ לַאפכרוד ןוא לגנַארעג ןייד

 קידייל-טיוט ןיא ךיז וצ יצקירוצ ןייד
 ,טלעוו רעד ףיוא רעמ טשינ םענייק ןָא ןוא
 ,קיטייו ןדעי ,טסגנַא עדעי טליטשעגנייא
 ,דלעפ ןפיוא ןייטש ַא יװ ,טניוװ ַא יוו

 ,רערעמ ךָאנ רשפא ןוא ןברָאטשעג-בלַאה

 ,יוזַא ךיז ןגעוו ךיאא ביירש סָאד ָאי

 רערעל ַא טשרמולכ ָאד ךנָאנ ןיב סָאװ ,ךיא
 .יונעג רעיורט-ירתס שטייטרַאפ ןוא

 ,קעביווצ --- ייווצ לָאמייװצ זיאס יוװ יונעג
 ,סַאלק רעד -- רענרעל יד ןוא ךיאְז וא
 ,קעביווק ןיא ,ואוו קעה ןקידרעטניוו ַא ןיא
 -- סַאג רעָאלב-יינש קיטנװָא ןָא ןיא

 ,ןלָאט עשיניירקוא ןופ לוגליג ַא
 ר'ירפ זנוא טָאה רעהַא ןפרָאװרַאפ
 ,הלהב עטליּפשעצ עטעּפש-טשרע יד
 ,טרירעג רעגנניפ ַא טימ םיוק טָאה יז ןעוו

 ?ןעמענַאב ןוא ןיטשרַאפ : וטסדער סָאװ זיא
 ,רָאװרַאפ ,ריד גָאזכ רָאנ ,טינ ןיילַא סייווכ

 ןעמענ ייסיווייס סע געמ חור רעד

 .רָאי טימ לטניב עטרעטנָאלּפרַאפ סָאד
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 ,גי
 דנַאטש ןטסָארּפ רעייז ןופ ןיב ךיא
 םַאטש רעזנוא ןופ המכח:ןייש לסיבס
 ,רעבייוו ערעטלע יד ךיז טכַאד טגָאמרַאפ ןבָאה

 ןײלַא ךיא ןיב -- ןליבסנַאמ יד ןופ
 ,רעביירש ַא ,טעָאּפ ַא ןעגנורּפשעגסױרַא
 זענ יד טמירקעג קידווענח םישנ יד ןבָאה
 סנ ןוייב םעד ףיוא
 ,ץרא ךרד ןקיסורדרַאפ טימ
 ,סנייש ַא ,סכיילב ַא ,עלעמומַא

 ,שיטנעגילעטניא ןוא קנַאלש
 ,קנַארק שיצירּפ-עקסנַאּפ
 טלָאװעג בָאהכ רָאנ יוװ ,טָאה

 ,שריפַא דיל ַא סניימ ןענעייל ריא
 ץרּפ רפס ַא עפפַאש ןופ ןָאטעג ּפַאכ ַא
 שיט ןטימ עמַאס ןפיוא דובכ טימ ןוא
 :טדער רענייא יו ,טגײלעגקעװַא
 .טעָאּפ ןיימ ,ךיז גרַאװ םענ
 ןעוועג ןיוש טלמַאד ןיב ךיא ןוא
 | טנייה יו עלעסיבַא
 ,טניירפ ערעייט עניימ

 .רַאנ ןייק טשינ
 ,טרַאעג סָאװ קינייװ ךימ טָאה סע
 ,ודוה םורי ,ןצרּפ רַאפ בָאה ןוא
 .טעװעקּפַאשעג ױזַא טשינ
 -- (הדומ ךיז ןיבכ)
 טלכײמשעגנײרַא ךיא בָאה
 ןייפ ןוא ליואוו
 ךיל ןגייא ןיימ

 ,ןײרַא ליומ םענייש ,םעניילק ןיא
 ןגיוא עליטש יד ןיא ןוא
 ןיוש טנרעלעג ךיז ךיא בָאה טלמעד

 ,תורות עלַא ןופפ עטסלדייא יד

 -- תומכח עלַא ןופ עטסקיריורט יד

 ,ןגייווש

 ןַארַאפ זיא רעדיל עניימ עלַא ןיא
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 ןימ םעד-טָא ןופ רעמ לָאמַא ,לסיבַא לָאמַא
 ןבירשעגנָא ךיא בָאה רעדיל ןוא
 ,דוס ןייק טשינ זיאס ----ךָאד ריא טסייוו
 ;דלַאב ןיוש ןיילַא ביולגכ שזַא
 ,טָאג ןָא ןעוועג טשינ עגר ןייק ןיב ךיא
 עלָאּפ רעד רַאפ דימת םיא טלַאהכ ןוא
 ,ןביילב וצ ןיײלַא לייוו ַא ָאד ארומ בָאה
 ,קיטעמוא רעדיוו ןיוש רימ טרעווס|

 -- -- קיטעמוא:טיוט ָאד רעדיוו ןיוש טרעוו סע ,טסעז וד

 ,די
 ,בוטש ןיימ ןופ ןלעוװש ףניפ הנכש יד

 .בוטש ןיימ וצ ךיז טּפעלקעגוצ שממ טָאה
 ,לכל לכב ןלעפעג ריא ןיב ךיא ןוא
 ,שיט ןיימ ןייז בבסמ טסעג ענשזַאװ ןביז ןגעמ

 רעבירַא עניימ לעוװש יד טערט יז יוװ זיא
 ,םולשב ךאוב :דלַאב ריא ךיא לכיימש
 ,הביסמ רעד וצ ףרצמ ריא ןיבכ
 .ייט רעזעלג עכילרעייפ ,ענעדלָאג יד וצ
 ,לסקַא ןלָאמש ריא ןָא ןגייא-םירָאװ רירכ
 ירענעש ןעוועג יז זיא לָאמַא ? ןייש
 .רעגניא ןעוועג יז זיא לָאמַא ? גנוי

 טינ טלכיימש יז ןעוו וליפַא רָאנ

 .ןרעטש ריא רעביא ןח רעביל ַא ךיוא טור
 .ןרעה המככ ריא ןעמ ןָאק לוק ריא ןיא ןליפַא ? גולק

 טלרעּפ סריא טרָאװ שידיא ךילטיא
 ,ןּפיל עריא ןופ ּפָארַא טקירעבליז

 ,לרעּפ עקַאט יז טסייה ,בגא ,ןוא
 ,טרָאװ ןפיוא ןביולג רימ טלָאז ריא ליוו ךיא

 ןרעװש טינ ךיא ליוו העובש ןייק

 ליומ ךילרעייפ סיז ַאזַא ,ךייא גָאזכ רָאנ

 .רעטציא זיב טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה

 ,הבכרב עמומ ןיימ ,עניימ עמַאמ יד רשפא

 ,יונעג ןיוש ןענָאמרעד טשינ ךיז ןָאקכ רָאנ

 .רעיוא ץיּפש ןפיוא ךָאנ רימ טגיל ןושלה םעט רעייז שטָאכ

 לַאװק ַא זיא ןדער-שידיא סלרעּפ רָאנ
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 ןגיוא יד לייוו ַא וצ רָאנ טכַאמ ריא זַא ואוו
 טסילפ ןוא טלעווק רע יוו ריא טעזרעד
 םכילע םולש רעטסיימ רעד ייברעד טייטשס ןוא
 טנעה עדייב ןיא ענעדלָאג רעמע טימ
 .טּפעש ןוא ,טּפעש ןוא ,טּפעש ןוא

 ,רעלופ ץלַא לַאװק רעד טרעוו ,ןּפעש טוט רע ליפיוו ןוא
 ,לַאװק-שידיא ַא ןיילַא זיא םכילע םולש השעמ ַא

 רצוא-םכילע םולש םעד ןָאק לרעּפ רָאנ
 םכילע-םולש ןרָאװעג זיא רע ךָאנ רעדייא
 .יואר רַאפרעד ןרָאװעג זיא רע ךָאנ רעדייא
 ,בָאגוצ ןקידעבעל ןסיורג ַאזַא ךָאנ טָאה יז
 ןטלַאה וצ ריא זיא רעווש סָאװ דָאש ַא רָאנ רימ זיאס זַא
 ןביירשפיוא לסיבַא שטָאכ ןוא ןעּפ-לטנעה ַא גנַאל וצ
 :האנה םשל -- ריּפאּפ ךעלעגייב רָאּפַא ףיוא
 ."טינ דלודעג ןייק ךָאנ וצרעד בָאה ךיא,

 ,ןבײרשכָאנ ןעמענ ןצעזקעװַא ךיז ןוא
 ןעגניזכָאנ ןלעטש ךיז טלָאװ ריא יוװ זיא

 ,רעסַאװ-אראגאינ םעד ןדערכָאנ ןוא
 .ןגיובנגער ןייז ןופ רעייפ-רעדנואוו םעד ןלָאמכָאנ
 ,ןבעל לָאז רערעזנוא םכילע םולש ןעוו ,ײטשרַאפכ
 ןגיוא ריפ רעטניה ןיײלַאנייא ןזָאלרעביא ייז לָאזמ ןוא
 ,ןדייר ,ןדייר לָאז יז ןוא
 ,ןגיוא יד ןיא ןקוק רָאנ ריא לָאז רע ןוא
 ,טגניז ןוא ריא ןיא טליּפשס יו ןרעהסיוא רָאנ
 ,טשטייטשרַאפ ןוא טנרעל ןוא ,טגָאז ןוא
 .טרָאװ ַא ףיוא םישודיח ןעצ שממ טכַאמ טרָאװ ַא
 תופסות ןוא י"שר ןענייז עריא תועונת יד
 ,םענייאניא םייחה רוא ןוא םירוטה לעב ןוא
 דוס םעד טסואוועג טָאה םכילע םולש
 ןעמענוצפיוא רצוא-ןושל ןימ ַאזַא ױזַא יו
 םיוש םענעדלָאג םעד ןופרעד ןעמיױשּפָא יו

 .ילכ רעדנַא ַא ןיא ןטלַאהַאב םיא ןוא
 .הבקנ-שידיא ןוא רכז-שידיא םעד ןופרעד ןבײלקּפָא ןוא
 .ןינע ַא ךיוא --- ָאד טייג קודקיד ןיא טשינ
 .ןושל רעדנַא ןַא רָאג זיאס -- םעד ןיא טייג ָאד

 רעביא השוריב טמענ עבָאב ַא סָאװ שידיא רעד
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 םידמול םעדייז ןופ ןוא עבָאב-רעטלע ַא ןופ
 ,עטסָארּפ סעדייז ןופ ןוא ,עטושּפ םעדייז ןופ ןוא
 ןקז ןסייוו ַא ןופ ןושל םניא זא טכער זיאס
 ,ם"במר ןופ לוק סָאד לָאמַא ןרעהסורַא רע לָאז
 היבט ַא ןופ םיקוסּפ עמורק יד ךרוד ןוא
 םינּפ ענעּפָא-קידיירפ סָאד סױרַא טקוק
 ,ןגָאװ ַא טריפעג ךיוא טָאה רע ןעוו -- ,בוט םש לעב ןופ
 ,דמַאזמייל רָאנ זיא ,סקיכלימ ןייק טשינ זיא
 ,הבהא עבלעזיד ןוא טייקסטוג עבלעזיד

 ,לארשי תבהַא זיא היבט תבחַא
 ,לארשי לכ תורצ זיא היבט תורצ ןוא

 ,םכילע םולש ,רערעזנוא עטַאט רעד ,רע טָאה
 ,םענורב ןקיליײה ַא ןיא יו ,שידיא ןופ לַאװק ןיא
 ,טרעטיילעגסיוא סנטָאש עלַא ,תורצ עשידיא עלַא
 רעמוז ןגנוי ןקיביײא ןַא טָאה רע
 .רעטרעוו עשידיא ערעזנוא ןיא ןסָאגעג ןוז יו
 ,הליפת רעקידרודיס ַא ןופ תיצמת םעד

 ,םליהת לטיּפַאק ַא ןופ ןוגינה-ךות םעד

 ,.לביימש ןעכילדירפפ ַא טימ רָאנ תלהוק ןופ המכח יד

 ןעקנָאשעג ךַארּפשעמַאמ רעד רע טָאה ץלַא

 ,קינייװסיוא סָאד ןָאק -- לרעּפ הנכש יד -- יז ןוא
 ,ןדער טמענ יז ןעוו ,רימ ךיז טכַאד לָאמטּפָא זַא

 ןסעזעג לָאמַא ןתמא ןַא ףיוא זיא יז זַא

 טנושלעג טָאה ןוא ,ןעמכילע םולש ;עקַאט םיא רַאפ

 ,רעקיטרַאפ ַא ןעמוקעגסיױרַא זיא םכילע םולש -- ןוא

 : ,רעקידנלַאװק ַא ,רעקיטכיל ַא

 .לארשי לכ ןפורעגפיונוצ ךיז םורַא טָאה ןוא

 ןרָאפעג ןוא ןעגנַאגעג ןעמ זיא םוטעמוא ןופ
 םירפס יד רָאנ ןוא ןעמוקעג גָאט ַא זיאס -- ןוא
 ,לקנַאש ַא ןיא ןטרָאד ןוא ָאד ןעייטש
 ענעפרָאװעצ ,ענעפרָאװרַאפ ,ךעלקינייא סהיבט ןוא
 -- -- ןעלסקַא יד ףיוא ןברוח סרעקיוה טימ ןתיראש
 ןושל קידלרעּפ ריא טימ לרעּפ הנכש יד יז רָאנ

 השורי-שידיא עטשטנעבעג ַא ןבילבעג ָאד זיא
 רימ ןיא רָאנ ךיז טנָאמרעד יז זַא
 ןבעל לסיב ריא ןדערסיוא ךיז רימ רַאפ טמוק ןוא
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 ,סנקעדַאב ןרעטַאלפס ןוא סהנותח דלַאב ףיוא ןליּפש
 ,םילכ ענייז עלַא ףיוא קרַאמ רעד טגניז סע
 ,ךיליירפ ןסַאג עלַא ןיא ךעלעטָאמ ןסיול סע
 ,ןושל שידיא שדוק ןושל טימ טנרעל קילַאיב
 ןדער שיאיירבעה ךיז טנרעל שידיא ןופ
 ןענרעל שידיא ךָאנ ךיז טנרעל שיאיירבעה ןופ
 ,ןטייז עלַא ןופ טלעוו עקידעבעל ַאס

 ,וט

 תונמחר ןקנַארק ןשרעדניקניילק ןייד טײרּפשעצ
 ,ןגעוו ענערָאלרַאפ טנזיוטנעצ-טנזיוט רעביא
 ןגערפרעד רעמייב ערעטסניפ ייב ךיז טעװ רע
 הנכס יד זיאס יװ ןבלַאה ַא ןוא דוס ַא
 ,ןפָאלעג ןטניוו יו גרַאװניילק ןוא עטלַא טימ
 ,ןפָאלרעד זיא סופ רעייז ןיהואוו טשינ טסייוומ
 .ןענורטנַא ,זיא ןייבעג רעייז ואוו טשינ טסייוומ

 ,ןענופעג ןטרָאד ןוא ָאד טיוט רעד ייז טָאהס ביוא
 ,טניוו רעד ךָאנ םוא ייז טגָארט ,טינ ביוא
 ןטלעװ עבורח ןיא הנכס יד םוא ייז טגָאי
 ? תורוש ענעבירשרַאפ רעטעלב יד טָא ןוא
 ,תורושב עקיטניוװ יו רערעמ טשינ ביוא
 ,ןעייוועצ ,ןעמיוושעצ ענעגייא ,עטנעָאנ ןופ ןעמענ יד
 ,ןעיינש יד רעכעד עטרעכעלעצ רעביא ןרעדינ טרָאד

 -- עלַא ןקיטייו ןוא ןדנואוו יד ןליק טמענ רעטניוו ןוא
 ןָא ךיז תוברוח עטקיניײּפעצ יד ןעוטס ןוא

 ןלַאש ענעדייז עקיטכיצ -סייוו ןיא
 .ןדירפ רערעטיול טרעוו טייקליטש עקיריורט יד

 .קיאור לביטש-קרַאמ םייב ןעייטש רָאנ ןשטייד ייווצ
 ןדיא ןייק םוקמ ןיא ןיוש ָאטשינ

 ,גנוטכיד עשידיא ערעייט עקילייה ,עקילייה ָא
 ,שידָאמטלַא ס'עגר עקיביײא רָאּפ ַא ךָאנ ןייז רימ ביולרעד
 ןייגוצ ךָאנ טכַאנרַאפ רעד טמוק סע יוװ ןעז ןוא
 ,רענייק טשינ רעמ זנוא ןופ ןיוש טמוק סע ואוו ןיהַא
 -- דימת יוז ךָאנ זיא טכַאנרַאפ רעד ןוא
 .רעשידיא ַא ,רערעזנוא ןַא
 ,החנמ ןענעװַאד טרָאד ךיז טלעטש רע ןוא

24 



 ,לקניוו ןיא ךיז טגיוו ןוא רע טייטש טָא

 יהףשע הנומש סיוא ןיוש רע טייג טָא

 .יירשע"הנומש סיוא ןיוש טייג טכַאנרַאפ רעזנוא

 ,זט
 ,דמעמ ןלפש ןופ טשינ ײרפַאב

 ןדָאנעג עטסדנימ יד טימ טוג ייז
 דובכ טימ ןקוק וצ ךימ ןרעל ןוא
 ןטָאש ןייז ןיא טייגרַאפ סָאװ םעד ףיוא

 ןעזנייא ןשרעטָאפ רימ טימ בָאה ןוא
 .טעפנחעג ןקרַאטש ַא ןעוו בָאהכ ןעוו
 ןגיובעג טּפשמ ןייד רַאפ ןייטש לעווכ
 ,טעבנג ןוא טרענגיל סָאװ רענייא יו

 ,טעמוא ןיא טנקלָאװרַאפ םינּפ ןיימ עז
 .ןרעטש ןיימ טרעטסניפ יז יוװ גרָאז יד עז
 ,עדמערפ רַאפ ,ענעגייא רַאפ ןקָארשרעד ןיב

 ?ןרעװ רימ ןופ טעװ סָאװ ,ךיא ןיב סָאװ

 ,דחּפ םענעגייא ןיימ ןופ סיוא ךימ זייל

 ןדאנעג ערעייז ןופ ךימ ײרפַאב ןוא
 טנלע ןיימ טימ ,ךיז טימ ןייז קרַאטש רימ זָאל
 ,ןטָאש ןיימ -- רעצישַאב ןטסנייר ןיימ ןוא

 ,ןי
 ,רעלופ טרעוו רעיורט ןופ לגָאל רעד

 ,ָאנד ןפיוא --- קילג ןופ לגָאל רעד
 םותי ַא זיא םַאטש רעזנוא רָאג ןופ
 .ָאד רָאנ םותי עלעגניַא ַא

 ,ןעמַאלפ עקיטולב יד ןופ סיױרַא
 ,שֵא טימ םירבק יד ןופ סױרַא
 ,ןיוש טלעוו ןימ רעדנַא ןַא ןופ זיא ןוא
 .סַאג ןימ רעדנַא ןַא ןופ טמוק ןוא

 ,לגילפ ייווצ יוװ ,סַאג יד ןוא טלעוו יד

 ,דרע'רד ףיוא לגילפ ענעכָארבעצ
 ,ךָאנ טירט ענייז ךָאנ ךיז ןּפעלש

 .טרעלקרַאפ ָאד טערט רע רָאנ אווו

25 



 ---טינ גערפ ןוא ןגערפ םיא ךיא ליוו
 .טרָאװ סָאד ןוא לוק סָאד טשינ בָאהכ

 -- רעטלע רשפא ןייז לָאז ךיא ןעוו
 ,דרָאב.רענרעבליז ַא טימ דיא ַא

 ןעמעש טינ רשפא ךיז ךיא טלָאװ

 ליואוו טקוקעגניײרַא םיא ןוא

 ,ןגיוא עקיריורט ענייז ןיא

 ,ליומ קידנגייווש ןייז ןיא ןוא

 ,יורטוצ רימ וצ טַאהעג רע טלָאװ

 טגעוורעד רשפא ךיז רע טלָאװ

 םיא טלָאװ ךיא ןוא טרָאװ ַא ןדער

 ,טגערפעג רעטרעוו ייווצ רשפא

 ,ןעמַאמ ןוא ןטַאט ןגעוו טשינ
 ,ר'ירפ ןופ ןוא לָאמַא ןופ טשינ

 גערב"םי םעד ןוא ףיש ןגעוו רָאנ
 ,רימ וצ ָאד טכַארבעג םיא טָאה סָאװ

 --- ןלייצרעד ,ןלייצרעד םיא ןוא

 טלייצרעד השעמ ַא םיא טלָאװכ

 ,עלעגיצ ןייש ןדלָאג קנַארק ַא ןופ
 ,טלייהעג טָאה םש לעב רעד סָאװ

 ,ןטלַאה סע םערָא ןפיוא טגעלפ רע
 ,דלַאװ ןיא ךעטיירק ןביילקפיוא ןוא

 ,טכילנוז םניא סע ןעמירַאװ ןוא
 טלַאק טגעלפ טנוװָא רעד ןעוו ןוא

 ,ןָאט-זָאלב ַא ןזָארג יד רעביא

 דלימ ןליהנייא סע רע טגעלפ

 עלָאּפ רעמירַאװ ןייז רעטנוא

 ,ליטש ןעלמירדנייאט געלפ סע זיב

 ,ןרעה רָאנ רימ לָאז עלעגניאס

 ? סייוו רעוו -- לגניא ןימ רעדנַא ןַא'ס

 ןגייוש ןיא עלהשעמ סָאד ךיא גָארט

 ,טסיירט רעטקינײּפרַאפ ַא יו
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 יתי
 ןוָאלק רעשיריל ,ָא
 ,ךעלקעלג ענעדלָאגניג טימ
 ןזיוה ענעדייז טימ
 ,טייקיולב רעשילמיה ןופ

 ןגָאזנָא טנייה ןעמוקעג ריד ןיבכ
 : הרושב עכעליירפ ןייק טשינ

 ,ןגרָאמרעביא רעדָא ,ןגרָאמ
 קריצ ןייד ןעמענעצ ןעמ טעוו
 ,םירישכמ:רעּפַאלק עלַא טימ

 זַאגעּפ ןקנַאלש ןייד

 .רענייגיצ ַא ןפיוקרַאפ ןעמ טעװ

 לדרעפ עלעדייא סָאד טעוומ

 ץַאלּפקרַאמ ןפיוא ןריפסיורַא

 .ךָאװטימ ןקיכָאװ ַא ןיא
 עלַא הרבח ףרָאד יד ןוא

 ,ןקוקנָא סע ןעמוק ןלעוו
 ,רעטנורַא רענעצ ַא ןוא ףױרַא רענעצ ַא
 ,ןפיוקרַאפ םיא טעו ןעמ ןוא
 עּפלַאמ רעד טימ ךיוא ױזַא
 ןלערַאק עטיור יד טימ
 עלעטיה ןטימ ,זלַאה ןפיוא

 טנַאה רעטכער רעד ןיא -- רעבליז ןופ

 טרעדנוהרָאי ןטימ טנרעל יז יו

 ---ןיװרַאד לש לטיּפַאק ַא
 ןרחסמרַאפ ןעמ טעוו ריא ךיוא
 ץירפ ןכעלטלַא ןַא וצ

 ;סעצנָאװ עלעג-ןירג טימ
 ןטרָאק ןייק ןיא רעמ טשינ ןיוש טליּפש

 ,הבושת לעב ַא ןרָאװעג זיא

 ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ךיֹוא

 ,עלעגיצ ענעדלָאג סָאד

 ,ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר יד

 --.ןרעדעפ עקיברַאפ יד
 .ןעלדנַאהרַאפ ןיוש ץלַא טע'מ

 ,ןוָאלק רעשיריל ,וד ןוא
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 ,רוחב רערעייט ,רעטוג
 לודגה ןקעטש ןייד ןעמענ טסעוו
 ,לגָאוװ ףיוא ןײגסױרַא ןוא

 ,רעדורב ןייד ,רבח ןייד ,רענייא ךיא
 ,ךרד ןיא ןטיײלַאב ךיד לעוו

 .ןעקנעב ריד ךָאנ לעװ ךיא
 ןבָאה טשינ םענייק לעװ

 ,ןעלגיּפש ךיז ןעמעוו ןיא

 ,ןעלגילפ וצ ךיז ןעמעוו רַאפ

 ןטָאש ןייד ןרעוו לעווכ
 ,ןבילבעג טנלע-םוטש ףיוא
 ןבירשעג ךיא בָאה ריד רַאפ
 ,סמירישה-ריש עניימ עלַא

 ןטלַאהעג ךיא בָאה ריד רַאפ
 ,תושרד-תלהוק עניימ
 ןבילבעג ךיא ןיב טציא ןוא
 ,ןסַאג עקיביױטש-קידלמוט טימ
 ןפערט טינ רערעמ ןיוש ךיז ןלעװ רימ
 לדנַארָאטסער ןטרעכיורַאפ ןיא

 ,לדנַאמירָא ןרַאד םעד ,בושחה רוכיש ןטימ
 ןריפ טשינ םיחוכיוו ןייק רעמ ןוא

 ןגָאטרַאפ עָארג יד זיב

 ? סייוו רעוו .? סייוו רעוו

 גנונעפָאה ַא ךָאנ ןַארַאפ רשפא

 ,םיתמה תיחת עלעקיטש ַא רַאפ

 טייצ רעד ןופ דָאר סָאד ואוו סייוו רעוו

 { ןָאט-יירד ַא גנולצולּפ ךיז ןָאק

 -- טייצ יד עקטַאמָאלּפיד יד

 ?ןסיוו ריא ייב ןָאק רעוו

 ,רכז ַא יז טרעוו טָא

 ,הבקנ ַא יז טרעװ טָא

 ,ךלמ ַא יז טרעוו טָא

 ,חלג ַא יז טרעוו טָא

 ,לזנָאפלַא ןַא רעדיוו טָא

 ,ריד טימ רָאנ
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 ,ןוָאלק רעשיריל רעביל

 - ,רימ טימ ןוא ריד טימ

 רעטנענ ןוא רעטנענ ןיוש טמוק

 ,לכה-כס"רעדינ רעד

 ,דחּפ ןופ טשינ דער ךיא

 .ןרָאװעג סָאד זיא ױזַא רָאנ

 ןרעה ריא ןזומ רימ ןוא

 ןבָאה-ןעניזניא טוג ןוא

 ,הרושב ערעטיב יד
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 ט נע מ גא רפ ַא

 ,טרעפטנערַאפ טשינ ךיז ןבויא ראפ טָאה טָאג ןוא

 .טרעפטנעראפ ןבילבעג טשינ זיא ךאז ןייק ןוא

 ןבילבעג שירַאנ ןוא קידלוש ןענייז עלַא רימ ןוא

 ןלָאצ ןוא ןלָאצ ןלעו ןוא טלָאצעג ןבָאה ןוא

 .עביל ןוא האנש רַאפ ןוא דניק ראפ ןוא ךיז רַאפ

 טעמוא םעד וצ רַאפרעד ןגָאז ךיא וט

 | : ןלָאט ענערָאלרַאפ ערעזנוא ןופ

 ,טעמוא רעטלַא רעסיורג ,טכערעג טזיב

 -- טלעטשעגפיוא רעביטש-סטאג ענייד טסאה וד סָאװ

 דומע ןַא ,טכילסקַאװ ַא ,חבומ ַא

 ,טלעוו רעד ןופ העש רעטעּפש רעד ןיא טעבעג ןוא

 .ןעמערב יד רעטנורַא ןרעווש'ס ,דימ ןענייז טנעה יד זַא

 .ןעמעוו וצ ָאטשינ ןוא -- ןייז טנעָאנ ןוא ןגייא טסליוו וד

 ,טינ טרָאװ ןייק ךָאנ טָאה סָאװ סניוזא ןגָאז טסליוװ ןוא

 .טינ טרָא ןייק ץעגרעניא ךָאנ --- טימעג ןגייא ןיא ץוח
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 ט פ אש ד נ אל

 סַאג ךיוח רעד ןופ ןפָאלשנַא ןיּבּכ

 .תובדנ עכילדנעש טלייט סָאװ

 .תובדנ עקיצערק טימ טנַאה עסואימ ַא

 ןשרָאװעגסױרַא קנַאשעג-דנאש ןיימ בָאה ךיא

 ,ןטסימ עטסיוו ידלא וצ ?ןיהואוו

 קעװַא רעטציא ,טָאג ,ךימ ריפ ָא

 ,טָאטש רעטייוו ,רעטסנפרָאװרַאפ רעד ןיא

 ,טשינ ךימ ףרַאד ,טשינ ךימ ןָאק רענייק ואוו

 ןטַאש רעניילק רענעגייא ןיימ רָאנ ןוא

 -- ,ָאטעג-לאג רעקיטנוװָא ןיימ וצ ןטיילאב ךימ לָאז

 ;ףרָאד ןרעטניה לגרעב םאזנייא ןָא

 רעטסנעפ קיצניא ןַא טימ לביטש ןיימ טייטש טרָאד

 טייקיאור טימ סיױרַא טקוק סָאװ

 ,םלוע תיב ןופ טפאשדנַאל רעד וצ
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 גנַאלק ַא

 ,אביקע רעליואוו ,רעביל ,געט ערעזנוא ןיא

 ,ןייז קרַאטש ןוא חוכ ַא ןָאטנָא ךיז ןעמ ןָאק
 ?ָאביקע ,סָאװ טימ --- ןייז-ץלָאטש רעבָא
 ןעמענ טשינ ךיז תושר ןייק רָאט ןעמ זַא סייוו ךיא
 .ןעווַארפ תויסיא ףיוא ,סלועה דוריפ ףיוא
 .רעסַאװ-טימ טיורב ַא טימ תוריזנ ףיוא
 חוכ ןייק טשינ ךָאנ טָאה סָאװ רעד ןָאט לָאז סָאװ רָאנ

 ?ָאביקע ,ןענאדנופפ ןייגקעװַא ןצנאגניא
 טלעוו רעד רעטניה טייוו ןײגסױרַא שטָאכ רע ליוו

 ,ןייז ןיילא --- ןוא טָאטש ןרעטניה יו

 ,טייז ריא ןייש יוו :רעמיוב יד ןגָאז טשינ ,ןביול טשינ
 ,טייז ריא םורפ יוװ : ןזָארג יד וצ ןעלמרומ טשינ
 .טזיב וד יירפ יו :לגיופ םוצ ןעיירש טשינ
 ,ךיז טימ תודיחי רעטייוו ,רענעגיוושראפ ןיא ןייז רָאנ
 קירעיורט-קידהמיא:ךילמייהמוא ,קירעיורט לייוו
 רימ ןיא ןראוועג ענייש סָאד תודיסח לסיבס ךיוא זיא
 .אביקע ,ןרעטנומ וצ ךיז רעווש זיאס ןוא

 ,ָאביקע ,ָאד טלעװ רעד טימ טלַאק ךילמייהמוא זיא רימ

 ךַאילש ןזָאלדנע םעד ףיוא ןריצַאּפש ןּפַאכ ןוא
 ,קיטעמוא-טיוט טעכיוא זיא --- ןגרָאמ םעד וצ

 .ָאביקע ,קיטעמוא זָאלסגנאגסיוא
 ?ָאביקע ,וטסגָאז עשזסָאװ
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 ן ב ע ל

 טשיראנעגּפָא ןיוש טסָאה ,ןבעל שירַאנ

 ,טליּפשרַאפ ,טליּפשראפ ןרָאי עלא ןוא
 ,לדרעב ןרעבליז ַא ןבילבעג ריד זיא

 ,דלימיקירעיורט ןוא ךילזייב -- ןגיוא ןוא

 -- יףזעוועג זיא טציא זיב גרָאז עצנאג יד

 ,ירפ ןייגסיוא טשינ לָאז טיורב לקיטש סָאד

 רעלטעב םוצ ךיז ןקערטש עכילנייּפ סָאד ןוא

 ינק יד ףיוא רעטסיולק ןופ ּפולס םייב

 -- ,לקייפ ןוא לצעט םענעשעמ ןטימ ןוא
 -- טלעוו רעד ןיא ןוז סנצימע ךָאד זיא רע
 ןסירעגסיורא ךיז סיפ עבלאה טימ טָאה
 .דלעפ-רעבירג ןט'מלצַאב-טרידעג ןופ

 ,טנאוו:טָאטש עקידרעטסנעפ יד םולח רעצרַאװש ַא
 ,סַאג ןופ ַאה-וה רעד -- שזארימ רעדליוו ַא

 -- ןגיוא עטיוט טימ רעלטעב ַא זיא ראוו יד ןוא

 ,שַא ןדנילב טימ רעכעל עטלָאק ייווצ

 ,ךיירקנארפ ןטייוו ןופ ןעמוק טעוװ עמַאמ ַא

 ,רישזלַא ןופ --- ךָאנ רעטייוו ןופ רשפא יצ

 ןטיירפשראפ לאש טָארג ריא רעטיצ טימ טעװ ןוא
 ,ריט-רעטסיולק םייב םיא ןבעל ןצעז ךיז ןוא

 ,ןפרָאװרַאפ ּפָאק םעד ,טלמירד קינייװניא ןיא

 ?טָאג ןופ ןוז, רעד ,ןאמ רעקילייה רעד

 הליפח ןייא טשינ ןוא םיזורח יד ןופ סנייא טשינ

 .דוס םעד ןגייווש ןקיבייא ןייז ןופ טסייוו

 ,רפס ַא ,טאלב ַא ןבילבעג זיא םיא ןופ ךיוא

 ?ןעד יו --- ס'ָארממ ןוא תושעמ ןוא

 ןסירעג קיטולב ךיז ןבָאה םיטבש רעקלעפ עניילק

 .ןעוו ןוא יו יונעג טלייצרעד קוסּפ ַא ןוא
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 םירבק עָאלב עקיליײיה ןעלמירד חרזמ ןיא

 .ּפעק ערעייז ףיוא סנכייצ ענרענייטש טימ
 ,ןלייה עלעקנוט יד ןרעוו ךילמייהמוא ןוא

 ,ּפערט עטסיוװ עקירענייטש יד -- רעמירק ןוא

 ןטעב ןעמוק טשינ לָאמנייק ןיהַא לעװ ךיא

 ,לייה ענעגייא ןַא -- לקניוו ןיימ ,טנאוו ןיימ

 רפס רענעגייא ןיימ ץלַא טרעוו רעלעג ןוא
 ,לייט עָארג יירד -- םירדח עלָאמש יירד ןיא

 רעּבירַא לעוװש ןייז טערט ןיילא ךיא ןוא
 .טײז-ַא-ןופ ךָאנ טשינ וליפַא רימ טקוק רענייק
 ,ןליוהרַאפ ןוא טייוו ןופ יוו ,רעהַא ןעמוקעג ןיב
 ,טייוו-ךילמייהמוא עלַא ןשיווצ טבעלעג ןוא
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 גנונ ָא מ ר ע ד

 ,בםוטש עקירעדינ עדימ עטלַא יד קנעדעג'כ

 ,בורג ַא ןיא יװ --- ּפָארַא ּפערט עמורק ןביז יד

 קָאר ןרעווש ןלעג ןטימ ןַאמירָא םעד

 .גָאט ןעיסָא ןטלאק ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ

 טכַארבעג קידרעּפַאה ךָאנ רָאי סָאד טָאה ןַאד

 ,טכַארט-רוּפרוּפ ןקיטייצרַאפ ןיא בוטמוי ַא
 ,סאג ןפיוא ןויבא רעד ךיז טיירד טנלע ןוא

 .טסעכעג טָאג ןוא טלעוו ףיוא ךיז בָאה ךיא ןוא
 טסיירד ןוא ןעמעלַא ןופ טקורעגקעװַא ךיז בָאה
 זייב ַא ,סדליוו ַא ,טרָאװ קיציײיר ַא טכוזעג
 ,טכיל עכיוה יד ,שיט ןסייוו סעבָאב רעד ןגעק
 טריפעג קיד'נתח טָאה סָאװ ןדייז ןגעק
 .ןיײרַא לוש ןיא םערָא ןרעטנוא תבש םעד

 ןיילא ןעז ךימ לָאז ןעמ ,טראגעג קרָאטש בָאה'ּכ
 .ןייג ןקידעכָאװ ַא סַאג רעקידתבש רעד רעביא
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 טרָאװ םוצ

 ,טרָאװ ךילרע ,ןטסימ עקיבראפכייר ןופ

 | ,ןביוהעגפיוא ךיד ךיא בָאה

 השודק רעטרימופרַאּפ רעקרַאטש רעד ןופ ןוא

 ,טײרפַאב ךיד ןוא טכירעגפיוא ךיד
 ,זיוהטעבעג ןיילק שיפרָאד ַא ןיא יו דיל ןיימ ןיא ןוא
 ,ןוז ַא טימ עטַאט א -- ןעגנַאגעגנײרַא רימ טימ וטזיב

 | ,עליטש ,עליטש ןגיל זנוא םורַא

 ,רענטרעג עקיטעמוא ,עָארג עלַא

 טמָארעגפיוא ןוא ןייר-ךילרע ןוא
 יור יד -- זנוא ןיא

 ,רימ םורַא דרע רעקידכעלייק רעד טָא ןופ דוס רעד טור טרָאד
 ץלַא --- עסיורג סָאד ןוא עניילק'ס ,עזייב סָאד ןוא ענייש סָאד

 ,עמורפ ,עדימ רעלטעב -- טנװָא םנופ סמערָא יד ןיא טלַאפ

 ;ץלאז ןוא טיורב רַאפ ,ןוז רַאפ קנַאד ןקידנעלמרומ ןיא
 ,ןוחטיב ןופ רעדנואוו ןרַאפ ,גנולייה רַאפ ,דייל רַאפ

 ,טייג ןוא טמוק סָאװ ,ריט רעדעי ייב טרַאװ סָאװ טיוט ןראפ
 ןכש ןופ טסגנַא 'יד ןליטשנייא וצ טסיירט ןופ טרָאװ ןראפ ןוא
 ,דיירפ :ריא טפור ןעמ סָאװ גנואילב רעלעדייא רעכיילב רעד רָאפ ןוא
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 םיליה ת

 ,ןלַאפעצ ,טלַא ןרעו רעדנעל

 - ,ןכָארבעצ -- ,רַאד ןרעו רעקלעפ
 ,ןביוטשעצ -- ,ךָאמ ןרעוו תורוד

 םיליהת לטיּפַאק ןיילק ַא ןוא

 ןגרָאמירפ קעװַא ךָאנ ךיז טלעטש

 שרדמ תיב ןופ רעטסנעפ םעד ייב
 ןוגינ ןקיביײא ןייז ליטש ןעיצ טמענ ןוא

 ןטלעװ יד ןופ רעיורט ןפיוא
 ,םייוג ןופ שינעשזדנַאלב רעד ףיוא

 .ןדיא ןופ טסגנא-לגָאװ םעד ףיוא

 ןלייצרעד ןעד סָאד ריד ךיא ףרַאד ,לגניא שידיא

 םיא טרעהעג טשינ ןטכענ טשרע ןײלַא ןעד טסָאה

 ?לדיפ ןליטש ןייז ףיוא ןליּפש
 ןסמיזעג-טסענ יד ןיא לגייפ

 ,לאילפ יד ןטלַאהעגנייא ןבָאה
 ,לגניא רעייט ןיימ ,טכַאד רימ ןוא
 עקליר לגניא עכילרעדנואוו סָאד זא

 ןגרָאמ-רעמוז ַא ןיא לָאמַא זיא
 לכלוש שידיא ַא ןעגנאגעגכרוד
 ,ןטרָאד דנַאלשטיײד ןטײװ-טלַא ןיא ץעגרע
 ,םיליהת-רומזמ ַא טרעהעג ןוא
 ,ןגרָאמ םענעי ןיא דיל ןייז טּפַאכעגפיױא רע טָאה
 םידרוי-םיכלמ יד ןעמוקַאב-ביל רע טָאה
 ןגעוו יד ףיוא סעברָאט-רעלטעב יד טימ
 ,ןגער ןיא רעײגכָאנ רעייז ןרָאװעג זיא ןוא
 לגָאװ רעייז ןופ גנאלק םוצ טרעהעגנייא ךיז ןוא
 ליּפשוצ םעיינ ַא יו רעדיל ענייז ןבירשעג ןוא
 .םיליהת ןופ ךוב-רעדיל ןטלַא םעד וצ
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 ...טעמרַאּפ םעײנ-טלַא ןַא ןופ

 ,אנוש םעד ,טקישעג ןיילַא םיא בָאהכ..

 רענָאמרעד ןיימ ,רענָאמ ןיימ זיא רע

 ,רעפָארטש רעברַאה ןיימ ןוא

 ,טנַאה ןייז טלאוו ,ןלעװ טשינ לָאזכ ןעוו

 ,לדנעּפש ןרעצליה ַא ןעוועג -- דרעווש ןייז

 ןרָאצ ןיימ ךרוד טייג ןייב ןוא שיילפ רעייא ךרוד

 :גנידלַא ןעזעג בָאה ךיא ,ןעזעג בָאה ךיא

 ;טרירעגוצ טשינ קיטייו-טלעוו םוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעה ערעייא

 ,טכיל קיאור טשרמולכ ,עטלַאק ,עשלַאפ סָאד -- גיוא רעייא ןיא

 רעקאלפ רעזייב רעד ךיז טעװ ךַאד םענייש רעייא רעביא ךיוא

 .רעקַא רעקידמוניהג ַא יװ ןגארט ןגָאװ-רעייפ סאנוש ןופ

 ,המכח רעייא טשינ ףראד ךיא

 ,טינ ךיא ףראד טייקנייש רעייא ןוא

 רימ זיא קידלקע ןוא קידלביא ןוא סואימ
 ןייש יוזא טלקעלג סָאװ גנידצלא
 ,ךוב רעייא ףיוא ,ךוט רעייא ףיוא
 ,ןייטשלמרימ לדייא רעייא ףיוא
 ןָאט-עכָאפ ַא רָאנ ךַאלפטנַאה ןיימ טימ לעווכ
 ייבעגכיוה שירעלעטשנָא רעייא רעבירַא
 .ןלאפנייא טעװ רע ןוא

 ףיט ןוא ךיוה:-ךיוה ןביהפיורַא ןיילַא ךייא לעויכ

 ,ףיש רענעלָאטש רעייא ףיוא ,לגילפ-ןזייא רעייא ףיוא

 ,םודס רעייא ןופ םוהת ןיא ןרעדײלשרעטנורַא ךייא ןוא
 טלעפראפ טשינ ךיא בָאה לָאמניײק ,לָאמנייק

 רעצ ןעמוטש םעד ןעז וצ ןוא ןרעה וצ
 טײקרַאטש עסואימ רעייא סָאװ םעד ןופ

 ,רַאנ ןטסיוװ םוצ טכַאמעג ןוא ןגָאלשעג טָאה

 קירטש רעקידנעלטרעצ ןייז טימ טקיטייוועג בָאה ךיא
 ,םס םענירג לכעלייק ןטימ ןוא ןשיק ןרעטנוא

 ,ךיז ףיוא רָאװ יד טקילפעצ טָאה סָאװ םעד טימ ךיוא ןוא
 ,םת ןרָאװעג ,טליטשעגנייא ךיז

 ערעייא ןע'מת יד ןָאק ךיא
 ,דָאב ןרעטנוא ענעפרָאװעגסױרַא
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 -- דורב-שדקה ןיא ןוא לַאפּפָא ןוא

 ,דוס רעייז םענייניא ייז טימ טלַאה ךיא

 ,טניוו ,ןגער ןיא ייז טימ םוא ךיז ּפעלש ךיא

 ,ןרעוו ייז ןעוו ייז ריפ ךיא

 ,דנילב ,ךיז ןכַאמ רעדָא

 ,ךָאל-לטיה רעד ןיא הבדנ רעייז לייצ ךיא

 ,רעגעלטכַאנ ןטנלע ,ןטסיוװ רעייז ייב ץיז ךיא

 ,ךָארב ןרעוװש רעייז ןעלטרעצ ייז ןעוו

 ףוג ןטקיניײּפרַאפ ,ןטרעטיצראפ רעייז טנַאה ןיימ ןיא טלַאהכ

 ,ףָאלש ןקידנלייה-שרעדניק טימ וצ ןעמערב ערעייז ךַאמ ןוא
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 תובוח ה ר פ ס

 ,קרַאמ ןיא למערק ַא טַאהעג טָאה עמאמ ןיימ
 ,ץלאז טימ תולד ,ךעלרעקוצ טימ תולד

 ךיל ןיימ ןופ טכיל םייב ןרָאװשעג רעטציא טלָאװ'כ

 טיילק ריא ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ םינוק יד זַא
 ןעוװעג ןשטנעמ ערעליטש ,ערעדנא ןענייז
 .טימעג רענייר ןוא רענעש ַא ןופ ןשטנעמ
 ,ןעוועג ןעניז רעד רעגנירג רָאנ רזימ טלָאװ ,יוא
 ,טנָאמרעד ןדעי ןיא רעטציא ךָאנ ךיז טלָאװ

 ,ךייא ראפ קיטכיל טריפעגסיורא ייז טלָאװ ןוא
 .טנָאקרעד רעדירב ענעגייא יװ ייז טלָאװ ריא זַא

 טדערעג עמַאמ יד טָאה ייז ןופ ןדעי וצ זַא
 ,רָאװ ןוא תמא -- םענעגייא ןַא וצ טדער ןעמ יו

 טקוקעג קיריורט טָאה ןטייווצ ןפיוא רענייא ןוא
 ,רָאה ענייז רָאיַאק-רעטלע טימ טרעבליזס יײוו

 ,רעכיז ,ןבײרשנָא ייז ןופ טנָאקעג יז טלָאװ ךוב ַא

 ,רָאי-טוג ידלא ןיא ,ואוו-סייוו ךיא זיא ּפָאק רעד רָאנ

 -- רעכיב עלַא ןופ עטסקיטעמוא סָאד זיא ךוב ריא
 .רָאי טימ טקאּפעגנָא ןיוש -- תובוח ןופ ךוב סָאד

 םייוג עמירָא יד ייב גנונָאמ רענעשארג טימ ץוח
 דרעב ענעקורט עטַאמ ערעייז טימ ןטלָאװ ייז יו

 ,דרע רעד ןופ ביוטש םנופ ןכָארקעגסיורא טשרע

 ןגיוא עטנפנארברַאפ יד ןיא ןיירַא ייז טסקוק וד זַא

 ;ךיז ייב וטסכארט -- רעמינּפ עטרעדָאנקעצ ןוא

 ,ןגיובעצ ,טרעקיוהעצ ייז טָאה לרוג רענעגייא רעד

 ךיד רעייז םורַא קירטש-לטרַאג עבָארג יד ןוא

 :רעיוא ןיא ייז טגָאזעג ןוא ןגיוצראפ ךיוא ייז רע טָאה

 םייוג עקירעיורט עניימ ,םייוג עמירָא עניימ

 ,חישמ תאיב לע ןוחטיב טָאה ריא ךיוא

 ןזָאלעגוצ יוזא עמַאמ יד טָאה ראפרעד

 ,טלייצרעד עילָאד ריא ייז קידעמַאמ-שימַאמ ױזַא

 תובוח טימ ךוב רעלעקנוט רעד טָאה ראפרעד ןוא

 ;טניירועג ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעג ריא לָאמנייא טשינ
 ,רערעמ טשינ ןָאק ךיא ,ןטראוו וצ רעווש רימ זיא'ס
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 ,קָאר םענעסירעצ ןטימ רעטסוש םעד ןָאמרעד

 ןגיוא ערוכיש ייווצ יד טימ ןעמוק טשינ לָאז רע

 ,קָאב רענעמייל ַא יו ,לעווש םייב ןביילב-ןייטש ןוא
 עזַאג ןופ לשעלפ סָאד ץכעלייוורעטניה ריד ןּפוטש ןוא

 ,ּפָאק םעד ןבָארגאב לָאז רע ואוו ןסיוו טשינ ןיא

 ןגיוא עטלמוטעצ טימ ןגייב ךיז טשרמולכ ןוא
 ,ּפָאטרעײפ םעד וצ םידי ענערָארפראפ ןוא
 ןדליג רעד זא ,רעטסיולק ןופ שמש םעד ןָאמרעד ןוא
 ,גנאל ןיוש רענייד טשינ זיא ,ןעילעג םיא טסָאה וד סָאװ

 ןגיל םענעטָארבעג ַא טכַארבעג ריד טָאה רע ןעוו
 ,קנַארק רעטסניפ םיא זיא לבייוו עטשרע ןייז זַא

 לביטש סייוו ס'חלג םנופ ריא ןעמ טָאה ןטכענ
 -- -- ?טכַאנ רעד ןטימניא ןפעלשסיורא ןעזעג ךיז
 טלכיימשעג עמאמ יד טָאה ,תוליכר טסגָאז וד

 .טכַארטעגסױא טסָאה וצ -- תובוחה רפס םוצ
 ,רודיס ןייק טשינ זיא תובוח ןופ ךוב ַא
 .ירפרעדניא ןדעי םיא ןיא ןיירַא טקוקמ שטָאכ
 ,ינק יד ןוא ּפָאק רעד ךיז ןעמַאמ רעד ייב ןגייב סע ןוא
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 ...ןטרָאד

 לָאמַא ןעוועג זיא ןטרָאד ,ןטרָאד

 ,דנאל-ליפש שרעדניק ןיימ
 בוטש סעמאמ ןיימ ןופ סמיזעג ןפיוא
 ,טרעטסיימעג טסענ רעייז םיכָאלמ ןבָאה
 ,טתירחשעג טרָאד ןבָאה סנגרָאמירפ

 .םירישה-ריש ןעגנוזעג ןבָאה סקיטיירפ
 .הכלמ א ןעוועג טָאטש רעזנוא זיא תבש

 יוג רעליטש רעשידיא ןייא רָאנ
 ,םוקמ רעזנוא ןיא ןבילבעג זיא

 ,חרווא רעקידעכָאוו ַא

 טקיטסענעגנייא ךיז ןבָאה ןרעיוא ענייז ןיא
 ,סהשודק ןוא ןטייקמורפ ערעזנוא ץלַא

 ןגיוא עקירעיורט יד טימ ןענַאטשראפ ןיוש טָאה רע
 .ןוגינ ןייז ןופ שוריּפ םעד ןוא ןגָאז-םיליהת רעזנוא
 ןגיוא עמורפ-שידיא טימ טקוקעגכָאנ טָאה
 ,רעבייוו עקידנענייוו-ךיוה טימ היול ַא
 ,סנקעטש עקיטעמוא טימ ןליבסנַאמ

 ,ךעלגניא הרות-דומלת הרוש עָארג ַא

 ,ךלהי וינפל קדצ : טימ ריא ןטײלגַאב

 לקניוו שיאיוג ןייז ןופ ןייגסיורא

 ,ןקָארשעג ץלַא ךָאנ ךיז רע טָאה
 .רעדמערפ ַא ץלא ךָאנ זיא רע

 ,ןרָאי עשידיא לסיבַא ךָאנ

 ,רעטכייל יד ןעמענּפָארַא טייצ ַא ךָאנ

 ,ןענווַאד ןכָאנ ןפמָאל-תבש יד ןשעלסיוא

 .רעקרַאטש ןרעוו ךיז ייב רע טעוו
 .תבש ברע ןַא ןיא לָאמנײא רע טעװ

 ,חוכ טימ ןוא ןליוו טימ ןעמענָא ךיז

 ןעלסָאי ךורב שמש םעד ןגָארטוצ ןוא

 ןשיוורעדלעפ יד טימ ןקעטש ןגנאל םעד
 ,רערעמ טשינ ןָאק'כ ,עקשאי,
 ,גונעג ,יוג ןייק טשינ ןיוש רעמ ןיב
 ,ןּפמָאל עקידתבש ןייק רעמ טשינ שעל ךיא

 ,רעטכייל ןייק ּפָארַא רעמ טשינ םענ ךיא
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 ,לוש ןיא ןייג ןיוש ןיילא ליוו ךיא
 שרדמ תיב ןופ םירָאװ-רעד-ןיא ןציז
 ,תוינשמ ןענרעל ןדיא ןרעה

 ,קידנרעה ןענרעל לעװ ךיא
 ,גנידצלַא ,ץלַא ןיוש יײטשרַאפכ
 ןלוש ערעייא ןיא טנידעגּפָא ןרָאי ליפיוזא

 ,ןעמונעגּפָארא ןיוש רעטכייל עקילייה ליפיוזא

 ,ןשָאלעגסײוא ןּפמָאל ליפיוזא

 ,לכלוש ס'רשא 'ר ןיא ןײגנײרַא לע ךיא
 .סָאפטנַאה םייב טנעה יד גנאל ןשאוװו ךיז לעװ ךיא

 .עלַא טימ טרָאד עבור רעד ןבעל ןציז לעוו

 ,ךיא ןיב רענעגייא ןַא ןוא ,ךיא ןיב רג ַא
 ,ןטעב םיא לעװ ןוא בר םוצ ןייג לעווכ
 ,ןעמָאנ ןשידיא ַא ןיוש ןבעג רימ לָאז רע

 ,ייברעד ןייטש ןלעוו ןדיא ןעצ

 ,ןימינב ןפור ךימ טעװ רע ןעוו
 .ןמא :ןרעפטנע ןלעװ ןיוא

 םיא ןיא טציא ךיז ןאמרעדכ
 ןגיוא עניימ ראפ רָאלק םיא עזרעד

 ןדייר יוזא םיא רעהרעד ,סינעד יוג םעד

 הדע רעצנאג רעד טימ ןעגנאגעגכרוד טעכיוא זיא רע
 םוניהג עירָאטַאמערק ןקיטולב םעד

 .ןדע-ןג ןופ ןרעיוט עליטש יד וצ זיב
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 ...+{ צ

 -- בָאג עטסנעלק יד -- תורצוא ןייק טשינ
 ,ּפָאק ןיימ רעביא טכיל ַא ןופ ןײשּפָא ןַא
 טרָאװ תמא םירַאװ ַא ןופ רכז ַא
 ,טרָא ךילמייה ַא ָאד זיא רימ ראפ ךיוא --- ןוא

 ,טכָאדעג רימ ךיז טָאהס זא ,ןייז רָאנ לָאז ןוא
 טכַאנרַאפ רעד טייקסטוג טימ טקוקס זַא
 ,זיוה ןיא ,סַאג ןיא ךעלעקיוו עלא ןופ
 ?סיורג זיא סָאװ ןוא -- ןיילק ןטסנעלק ןטימ ןיב

 ,טימ רעטָאפ ַא טימ יװ ךיא-ייג ןקיבױלג טימ ןוא
 ,טילברַאפ ןיוש הפוקת ענעדלָאג יד טָאהס שטָאכ
 .ןָאעטנַאּפ ןיא ןיוש ןעור עטניורקעג יד ןוא
 -- ןַאמירָא ןַא טימ ןויבא ןַא -- ריד טימ ךיא ןוא

 טכירעגמוא ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ
 ,טכיל קילייה ַא ןופ ןײשּפָא רעד -- זנוא רעביא
 גָאט םענעביוהעג ַא ןופ קנאצ רעקנארק רעד
 .קָאלג םענעדלאגניג ַא ןופ גנאלק רעטייוו רעד
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 ט כיל

 ,םעדיוב ןפיוא ףיורא טכירק סע רעוו
 ,סעכלאק עסייוו ןיא סיוא םיא טצוּפ

 ,רעלעק ןעלכוט ןיא רעטנורַא -- רעוו
 ,תוכלמ ןליטש ןקיליײה ןייז ןיא

 סרעטייל יד ףיוא ןכירק סָאװ יד

 ,ןביוהרעד וצ ךיז ןעמעוו רעביא
 ,סע טביוהרעד םתסמ -- ,טשינ ךיא סייוו

 .ןביולג רעד םעד ןיא טלעפ רימ רָאנ

 ענעי זיולב ךיא ןיב אנקמ ןוא
 ,רעדינרעדניא ןביילב ייז סָאװ

 ןייז טרעשַאב רימ לָאז יאוועלאה
 ,רעדיל עניימ ייז ראפ ןקילײה

 ןייז טרעשַאב רימ לָאז יָאװעלַאה
 ןרָאי עטצעל יד שטאכ ייז טימ ןייז

 ,טרעטלערַאפ ךיוא ךיז טכַאד ךיז בָאהכ
 .ןרָאװעג רימ ןופ זיא'ס סָאװ ,ייוו
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 טכיל-רעדנואװ

 ןבילבעג ךייא ךָאנ ןיב ךיא
 -- ןענערב ָאד קיאורמוא
 ,טביל-טייצרָאי עָארג ַא
 ,םיזורח ,דייר עניימ ןובשח ןיא טמענ טשינ .ָא

 ןיישרעביא ןַא ,םיושרעביא ןַא רָאנ זיא'ס
 .ןגייווש ןטמעשראפ ןוא ןטלַאהַאב ןיימ ןופ
 דיא רעטלַא ןַא ךיא ןיב ךיז ןיא
 ,דימ ,ןגיובעגנייא ,ןקעטש ןרעווש ַא טימ
 -- .סױרַא ּפָאק םעד ךָאנ ךיא ביוה ןסיורד ןראפ
 .סיורג ,טפאשגנוי רעקידסיעכהלוצ ןיא ןזייוו ךיז

 ,ןקָארשרעד ןיב ךיא זא ןעניימ טשינ ןלָאז ןדיא
 לובג רעזנוא ןייא טיוט ןסיורג םנופ המיא יד זַא

 .ןגָאלשרעד דרערד וצ ךימ טָאה

 ,דימת יװ רעמ ךָאנ טייווצראפ ךי"ז בָאהכ
 ,טעמוא ןכשוח םירבא עניימ עלַא

 ,דחּפ ןופ ןרעווילג תומצע עניימ עלַא
 .ןײלַא ךיז רעביא קעװַא לאפ ךיא ןעוו

 ,דחיב ךייא טימ ,םענייאניא ךייא טימ רָאנ
 יורק רענעדלָאג ַא ןיא ןָאטנָא ךיז טזָאלעג ךיא טלָאװ

 ,ביטמוי ןעגניז ןוא ,החמש ןליפש ןוא
 ,םינמזו םיגח ןצַאט יד טימ ןצנַאט ןוא

 ,ןדיא ,ןייגכָאנ ךָאנ ָאד ןפראד רימ
 ,ןסײופ-טלַא ןופ רגפ ןצראווש ןכָאנ

 הרוש רעטשרע רעד ןיא ןייג ןרימ
 ,ןטייוו קיטכיל רעטיול ןיא ןָאטעגנָא -

 חרושב עסיורג יד תורוד יד ןגָאזנָא ןוא
 ,ןלאפנעמאזוצ קידהפכינ ריא ןופ

 ןשטנעמ-ינב יד ןופ ןטלעצעג 'יד רָאנ טשינ

 ,ןשטנעב ךיז ןוא ןעיירפרעד ךיז ןלעוו

 -- -- רעכעל-ןבלימ יד ,ןלַאטש-המהב יד ךיוא רָאנ
 .רעכעה ןוא קיוה עניימ םיזורח יד ךיא דער יוזא

 ןקז ַא דיא ַא ןיוש ךיא ןיב ךיז-ןיא רָאנ
 טנעוו עקיטעמוא עניימ ןשיוועצ םורא ךיז יירד
 ןקָארשרעד ןוא טלעװ רעד ןופ בלאה ןרָאלראפ
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 טייוו יד ןיירַא רימ טקוק עניימ רעטסנעפ יד ךרוד
 ,םירבק רעדלעפ ענעפרָאװעצ ענעפָא טימ
 בוטש ןלייא ריפ יד ןופ סיורא ךיז סיירכ

 ,ןעז ןדיא ןקידעבעל א

 ןטייוונופ לוק שידיא ַא ןרעה

 רעטנורַא טשינ ןגיוא עניימ םענכ
 :סאג ןרעביא טפיול סָאװ דניק שידיא ַא ןופ

 .רעדנואוו רעביא רעדנואוו רעטסכילרעדנואוו ןיימ
 ?ןןטרָאד רעכיוה רעד:טָא זיא רעוו
 .שא םולש רעזנוא ךָאד זיא סָאד

 ?לּפָאק ןסייוו-רעבליז ןטימ רענעי ןוא
 .קיווייל רערעייט רעזנוא ךָאד זיא סָאד

 ,רעכיוה ,רעקנַאלש רענעי ןוא

 ?גנאג ןכילצנירפ-שלגניא ןטימ

 ,בייל ינאמ רענייש-לדייא רעד ז?יא סָאד

 ?לביימש ןגולק ,ןרָאלק ןטימ ןטרָאד רענעי ןוא

 .ןייטשטאלג בקעי רעקידנעלקניפ רעד
 ?ייז ןעייג ןענאוונופ
 ,םירפוס תפיסא ןַא ןופ
 ,רָאלק זיא ןסיורד-לולא רעד
 ,ןפילשעג-לָאטשירק -- טפול יד

 טכַאנרַאפ הנשה-שאר ברע יו סעפע
 ןרָאי עטייוו עטייוו ןופ

 .טכַארבעגרעבירַא רעהַא טשרע
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 טוש פ רע ײז

 -- קזוח ןלעדייא וצ רעיורט ןופ רעביא-ייג
 לכיימש םענרעבליז ַא טימ םימחר-לעב רעמורפ ,ָא

 ,טפאשביל רעשרעדניק ףיוא ,לכש ןשינואג ףיוא

 םויק םוצ טרעמאלקעג תונשקע רעקנארק ףיוא

 ןרָאלראפ ,דימ טלאפ ןוא -- ןביולג ןזָאלפליה טימ
 ,סמערָא יד ןיא טיוט םעד

 .ךיז טשעלראפ ,ךיז טשעל ןוא
 ,ןגרָאמ ףיוא ןטלעו ערעסעב ןופ תושעמ יד
 ?לאוג םוצ םענמיה יד ,ןענָאפ יד ,רעדיל יד

 גנַאהרָאפ ןרעטניה טרָאד ןטש רעד רָאג טייטש רשפא
 .עגָאװערט עטנוב עכילרעייפ אזא טכַאמ ןוא
 ,רעטלעטשרַאפ ןייק טשינ ןוא רעלטעב ַא זיא טָאג ןוא

 ץעגרע סַאגרעטניה רעקידמַאז רעד ןיא טעּפָאילש ןוא

 .ס'נברוח יד ףיוא הכיא ןגָאז שרדמ תיב ןטלעגראפ םוצ

 ,רעדנעטש רענעכָארבעצ ַא -- דובכה אסכ ןייז
 ,לטיונק טכילטיײצרָאי ַא -- זונגה רוא ןייז

 ,עטסָארּפ ,עטושּפ ןענייז רעטרעוו ענייז רָאג ןוא
 םיזמר ןוא םילשמ עטלעטשראפ ןייק טשינ ןוא
 ,סנרעטש יד ןשטיינק ןפרַאד םינובנו םימכח סָאװ

 רעטימעג יד ןכערב ןוא ןעמערב יד ןעלטניּפ

 .,ןשטייטראפ טשינ ץלַא יז ןענָאק ןוא
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 דרע רעד ןופ גיניק רעד

 רַאפרעד טָאג ןטוג םוצ חבש ַא .ביול ַא

 רַאה ןוא רעשרעה ןייז ןכילטיא ָאד טזָאל סָאװ

 :ךאז רעניילק ַא ,ךאז רענייש ַא רעביא

 ,ךַאד ןוװישכרַאּפ ַא טימ בוטש רעטלַא ןַא רעביא

 ,טנַאװ רעטנערברַאפ ַא טימ זיוה-השורי ַא רעביא
 ,דנאלנטיוט ןיא -- בורק םענעביוהעג ַא

 ,ביוש רעָארג רעד ייב ןַאמ ןקירעיורט םעד ןוא

 בייו ַא רעביא ךלמ ַא --- טבלָאזעג טָאג ,וטסָאה םיא

 ,בייל ןטסקַאמשעג ןטימ ,ליומ ןטסיז ןטימ

 סיוא ךיז טשעל שיט ןפיוא ּפמָאל רעכיוה רעד ןעוו

 ,סױרַא טעב םנופ טמיווש ףוג רעסייוו ריא ןוא

 -- ןָאפ ןקיטכַאנ ןפיוא טכיל ייווצ --- סיפ יד ןוא
 ,ןָארט ןייז ףיוא ןַאמ רעקירע"ורט רעד ףיוא טייג
 -- דרע רעכילדנעמוא רעסיורג ןייז ףיוא טשרעה ןוא
 .דרעווש ןוא טסייג ןוא ךייט ןוא ןטרָאג ףיוא

 ,ףָאש טימ לופ ןענייז דרע ןייז ףיוא ןלַאטש עלא
 ,ףורַא גראב ןפיוא ןעייג לָאט ןופ סנטאש-הנבל יד
 ףרָאד םעניילק ןבעל ריט רעדעי ייב ןוא
 .ףרַאה רעטלַא ריא ףיוא לירג יד ןייא טלמירד

 ,ןייא םעטָא םעד ןטלַאה ךייט ןופ סעבַאשז יד

 ןייו ןסייוו ריא זיײװנּפָארט טקנירט טכַאנ יד ןוא
 ,שיט ןשילמיה ןפיוא רעכעב-הנבל םנופ

 טינק ןוא טעב םייב טייטש ןַאמ רעקירעיורט רעד ןוא

 ,טירט ענעדייז-ןיד סניגיניק ןייז טשוק ןוא

 ,טנעה יד ,טסירב עניילק יד ריא טשוק רע

 ,טנעקרעד-יינ ריא וצ עגר רעדעי טרעוװ ןוא
 ןיד יז טעזרעד ,קנאלש זז טעזרעד רע
 ,ץילב רעמיצ םנופ ליטש רעָאלב רעד רעביא

 .-- דנַאר םייב ,טעב ןבעל דימ רע טלאפ םעדכָאנ ןוא

 ,דנאל ןייז ןיא ןעמוקעג זיא דרע רעד ןופ גינעק רעד

 ,גנאלק ןטצעל םעד ןעיצ טכַאנ רעד ןופ רעקעלג יד

 טורַאב ןייא-טפָאלש דרע רעד ןופ גינעק רעד ןוא

 .טוג ןליטש ןייז ןופ סעקנָאל ענירג יד ףיוא
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 ...טדער רעטָאפ ַא

 ןעמוקעגרעהַא טשינ ןיב
 ,ןבעל ןיימ ןכַאמסיורג

 טלעוו ןגערב יד ייב ןצעזַאב ךיז רָאנ
 .ןעור ענעקָארשרעד יד אוו

 ,םולש ןעגניז ס'הנווכ עניימ
 תבש-ןטכענ ןכיוה ןופ ןעמולח רעדיל עניימ
 תבש-ןגרָאמ ןסיורג ַא ןופ ןוא
 ןרַארעד טשינ אמתסמ ןיוש לע ךיא סָאװ
 ָאי ןביולג םישרוי עניימ ,רעדניק עניימ רָאנ
 ןלאפראפ טכענ עטעּפש יד ןיא ץעגרע ןרעוו ןוא
 ,תופיסא-ןרעלעקרעטנוא עמייהעג ןוא

 טנאוו רעקירענייטש רעד רעביא טגנעה טרָאד
 ,טלעו רעיינ רעד ןופ עּפַאמ יד
 גולק ןוא רָאלק רעדנאנָאפ ךיז ןביילק ייז

 ,ןּפעלשכרוד ךיז טעוו חישמ ואוו לפרעד-לטניפ ןדעי ןיא
 .ןצרַאװשכרוד ךיז ףרַאד רע ואוו ץינערג ןדנילב ןדעי

 ,לָאמטפָא םורַא ךימ טמענ דיירפ עכילרעייפ ַא
 זָאלּפָאלש רעגעלעג ןיימ ףיוא גילכ ןעוו

 ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ עז ןוא
 ,םולח ןכיוה רעייז ןופ רָאװ יד

 ערעגניא יד ,ערענעלק ןיימ טייטש טָא

 ןגיוא עגולק עיולב עריא טימ

 ; עּפַאמ-רעדנואוו רעד רעביא יז טקיטכיל

 רעגניפ ןקידווענח ,םעניד ריא טימ
 ,ךעלגעטש ענעליוהראפ יד יז טזייוו
 ךייט ןקידנעלגנעלש ךיז-םורק ןופ טייז םייב ,טרָאד
 ןייגניירא טעװ רע ואוו לביטש-לכלעטש סָאד טייטש
 | ,טכַאנ-לולא עטלַאק יד ןקיטכענרעביא
 ערעסערג ןיימ יו ,ךיא עז טָא ןוא
 ,לסקַא עריא ףיוא ּפָאק םענייש ןגולק ןטימ
 טפיטשיילב ןטיור ןלעה ַא טימ טנכייצ

 ,ןייגייברַאפ טעו רע ןעוו ןטקנוּפ יד
 ,ןייז טיירג לָאז ןעמ ,ןבעג-ןכייצ ַא רָאנ ןוא
 .עלַא ,עלַא ןיוש ןענייז טיירג ןוא
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 רוד-לגניא םנופ ךעלגניא עלַא

 .רעמינּפ עקיטומ יד טימ רעטכעט עלא

 םיסינ ףיוא טיירג ןענייז ייז

 ,םערוטש ףיוא ןוא

 ,םירוסי ףיוא ןוא

 גיוא ןופ רערעייז לטניפ רעדעי

 ,תוחילש זיא
 טייקנייש רעייז

 ביול טימ טשינ ןטסָאמעג טרעוו

 גָאװ רענעלָאטש ףיוא רָאנ

 .טעּפמיא ןקילייה ןסיורג ןופ
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 עמ ַא מ יד

 טכאנייב עמַאמ א ןרָאװעג זיא עביל יד
 ,טעב ןוװָאכוּפ ןוא ןסייוו ריא ןיא
 טכאוועג טכַאנ עצנַאג ַא טרָאד טכאנ יד טָאה
 ,טעלגעג ןרעטש ןכיילב ריא ןוא

 ,דלימ טלמירדעג טָאה ּפָאק רעדנָאלב רעד
 ,ָאלב ןוא ליק -- ןּפיל יד ןוא
 ,טליּפשעגפיוא טָאה רעטסנעפ ןכעלטיור םייב זיב

 .העש ענערָאבעג-טשרע סגָאט םעד

 דניק סעביל רעד -- טעב ןפיוא סופ ריא ייב

 ,ךוּפ ןשירפ ןופ ןשיק ַא ףיוא
 ,דניל טמעטאעג טָאה ,ליטש טלמירדעג טָאה
 .ךוב קיליײה ַא -- ןשיק ןרעטנוא

 טנַאה עקירטיצ ,עטשטיינקעצ ,עלעג ַא
 ,טגײלעגקעװַא קידנגייוש סע טָאה

 טנַאװ םייב ,סנטייוונופ עגר ַא ןענַאטשעג ןוא
 .טגיינעגרעטנורא ּפָאק ןטלַא םעד
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 עיגעלע

 .,רענידנצעג טּפָא ןעמוק טָאג ןופ זיוה ןיא

 ,טנַאװ-חרזמ רעד ייב --- םיטפוש עטכערעגמוא ןוא
 ,טלקיוועגפיוא טרָאד טרעװ טעמרַאּפ עטקילײהעג-טלַא סָאד

 וצרעד ליומ אמט סָאד ךיז טעבנג'ס ןוא
 .גערב ןלָאמש ןסייוו םעד שוק ַא טוט ןוא

 ענעגנאלשרעד יד ,םינויבא יד ןוא
 ,זיוה סטָאג ןופ שילָאּפ ןיא ךיז ןעלמַאזרַאפ

 ,סױרַא טרָאװ רעטיב ןייק טשינ ןדייר ייז

 ינּפ יד ידכ רעהַא רָאנ ןעמוק ייז
 ,ייז ףיוא ןבעג-קוק ַא ָאד סנטייוו רעד ןופ רָאנ לָאז
 ,טנרָאװ השבלה רעייז
 טייקנגיובעגנייא רעייז

 ,דייר עטסרָאלק ןוא עטסנּפָא יד טדער

 ,טרָאװ עפרַאש סָאד טינ ןוא טעמרַאּפ רעסייוו רעד טינ סָאװ
 דרָאב עטמעשרַאפ-טלַא עקירעיורט ַא טקעוורעד

 טזָאלרַאפ ןירדנהס טָאה סָאװ ןויבא-אנת ַא ןופ
 ,טסָארּפ ןוא ןעזרַאפ ,טיונ ןיא טבעל ןוא

 ,טניירפ אמט ןופ טקיניײירעג זיוה ןייד טסָאה סָאװ ,וד ןוא
 ,טנעה אמט ןופ טרָאװ ךילרע ןייד ןקיליײה וטסעוװ ןעוו
 ,סיוא זייל ,טָאג ,טעמוא רעזנוא ןופ שינרעטיב יד סיוא זייל
 ,זיוה ַא ןָא טלגָאװ סָאװ דיל רעזנוא ןופ םס םעד

 רָאנ נוריצ ַא גנַאזעגנייש רעזנוא זיא ןעד יצ
 ?רוד ןקידלַאפ א ןופ בייל-קלעוו סָאד ןקעדוצ וצ

 ?ףיוה-שדקה ןטימניא ץנַאט-םיתמ ַא וצ ליּפשוצ רעד

 -- ףױרַא טיולּפ ןכיוה ןפיוא טכירק ןואלק-ןטייפ רעטניורקעג רעד ןוא

 ,רָאנ גנוריצ ַא גנאזעגנייש רעזנוא זיא ןיוש יצ

 ?רוד ןקידנלַאפ ַא ןופ בייל-קלעוו סָאד ןקעדוצ וצ
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 סקנפ ןײמ ןופ

 ,גָאט ןיימ קידעכָאװ:ביוט

 ךרוד טשינ טלארטש בוטמוי ןייק
 .רעטסנעפ עארג עניימ ןיא
 לעה טלגילפַאב רעמ טשינ ןיוש זיא ךָאי ןייד

 ,לסקַא עקידנכערב-ךיז-רעווש עניימ ףיוא
 סָאװרַאפ סייוו ךיא ביוא ,רוסא ןוא
 .קינטעמש ןפיוא ןבָאה ךָאנ ָאד ךימ טספראד וד

 - לָאמַא ָאד ןביוהעגפיוא טסָאה וד יװ ,ָא
 גנַאג ןצלָאטש םעד ןעז לָאז'כ -- םערב ןיימ
 ףגעוו עקינוז יד רעביא געט עכיוה ענייד ןופ
 ןכילקילג סָאװ םיבושי:לָאט עקידהוולש ענייד ןופ

 -- ןטנָאזירָאה עטייוו יד וצ רעטסנעפ עניילק טיימ
 ,טלַאפ גנידצלַא יו ,טציא ןזייוו רימ וטסליװ יוזא
 טלאק ןוא קיטליגכיילג ךיז טשעלראפ
 ןסיוא טשינרָאג ָאד זיא ךַאזנייק ןוא
 ,ןײרַא ,רימ וטסגָאז ,רעדיוו קוק

 ןָאטעגּפָא יו עז --- ,םירפס ענייד ןיא
 .ןוז יד ןוא הניכש יד טרָאד ןופ ךייז טָאה'ס

 ןרעדינ ןעמערב עקידנעשטיינק-ךיז-ךיילב
 -- רעדיל עגולק טנוימדראפ-קידווע'נח יד רעביא
 ?ןייז ךָאד וטסליװ ןַאמירָא ןימ אזא
 ,םינפ ןיא קירעיורט רימ וטסלכיימש
 ?תומולח םוש ןָא ןַאמירָא ןַא

 ןעמוק ןפרַאד ,סע טסייה ,חישמ טשינ ,והילא טשינ
 טסיירט קוסּפ ַא רָאנ זיא גנוזיילסיוא יד
 ,ןּפיל עטכַאמשרַאפ ןוא ןגיוא עדימ ענייד רַאפ
 דיל-עלעגיוו סָאד ,דיל-עלעגיצ סָאד זיא סָאד
 ,םימכח עקירעיורט ןוא ע'לבא רַאפ
 םימימת עלעדייא ,עקידנגאלק-ךיז ראפ
 .לרוג ןופ שטייב ןרעטנוא עגר ַא ךיז ןרילראפ ייז ןעוו

 ,רבח ןטצעל ןייד ,רימ וצ וטסגָאז יוזא ,םענ ָאט
 גנאג ןייד ּפָא ןכייצ ןוא ןקעטש ןדימ ןייד
 ,םירבק עגנוי ןוא טלַא ןשיוװצ ןגעטש יד רעביא
 ןקעטש ןעמַאטש-:רעמזוב יד ךיוה-קיטכעמ יװ עז
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 ?ייז ןסייוו סָאװ --- טרָאד דרע רעקיביײיא רעד ןיא

 ,טיוט ןרעביא ךעלטערב עכאווש יד עז
 תוחול-ןטיוט עטלאק ,עקירענייטש יד

 ביול תורבד עשרעדניק ןוא עזָאלפליה יד טימ

 ?ןעד ייז ןעניימ סָאװ --- ןוא
 טלעװ רעד רעביא העש-טכַאנרַאפ יד זיא רָאלק ןוא ליק
 ,טרָא ןקיבײא ןופ ּפערט יד ּפארַא טסייג
 ןסאג עלאמש יד ךרוד טסייג ,לרעיוט סָאד טסכַאמרַאפ
 .טנַאװ רעד ייב ךיז קנַאב ןפיוא טסצעז ,זיוה ןייד וצ טסמוק
 ?טנַאק ןיא ָאד וטזיב גנאל יוװ :םורַא ךיז טסקוק

 ?טלַא יוזא ןיוש וטזיב גנאל יו ?ןעמוקעגרעהא וטזיב ןעוו
 ןבילבעגנייטש ענדָאמ יוזא זיא רעקיטנייה רעד טכַאנרַאפ רעד
 שרעדנא ,שרעדנא יוזא --- םינפ ןייד ראפ
 םוא ָאד טסייג וד סָאװ ןרָאי ןוא געט עלַא ןופ
 ,םורק ןוא דנילב ךיז טכערבעצ סָאװ געווכיילג ןרעביא
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 רעדינ רעד ןופ

 ,טָאג ,ןליּפש ריד ליוו ךיא
 .רומזמ ַא תויתוא עטסקיטעמוא יד ןופ

 ,םירבא ירבש ףיוא ,טָאג ,ןפרָאװעצ ןיב ךיא
 ,רעדימ ,רעקנארק ,המשנ ןיימ ריד קירוצ ריפ ךיא
 .רעגעלעג םוצ םיוק לאפ ןוא -- ףוג ןיימ יו
 גָאט ןדעי ךָאנ ףיוא ָאד ךימ וטסקעװ סָאװ

 ,רעגייז ןטלַא ,ןקידנעּפירכ ַא יו
 ףיורַא רעווש עציילּפ רעד ףיוא רימ טספראוו ןוא
 ?ןגָארטרעד יז ךיא לעוװ ואוו -- טלעװ-ָאשמ ןייד
 ןייא סעּפע ָאד טלאפ עגר עדעי זַא
 ןכָארבעצ ןוא ָאד טכעוושרַאפ סעּפע טרעוו

 טייקילייה ןייא טייּפש עגר רעדעי

 ,םינּפ ןיא ךיילג רעטייווצ רעד
 ,ּפעק סנעמעלַא רעביא ָאד טכירק ןויזב
 ?ָאד טלָאװעג ןעד ךיא בָאה סָאװ

 ּפערט רָאּפ ַא ןופ טסימ סָאד ןרעקּפָא זיולב

 .השודק ןייד ןופ זיוה ןיא טריפ סָאװ
 ןגיילרעטנוא ךייז טלָאװעג בָאה ךיא
 .ענעגָאלשרעד יד ןופ טארט ןטמעשרַאפ ןרעטנוא
 ?רעטאפ ,סָאד ןעוועג םייקמ ןעד ךיא בָאה ןוא
 ןפָאלטנַא ךיא ןיב ףָארטש ַא ןופ ןטָאש ןדעי ןופ
 .תונדחפ ןיימ ןטלָאשעג ןוא ןגירשעג ןוא
 -- ןיורקירענרעד יד ,םס ןופ סוכ רעד

 ןגָארטעגוצ םישודק ענייד וצ ןעד ךיא .בָאה סָאװ
 ,טסייג ןטעשטרָאקעגנייא ןיימ ןופ הרוש ַא ץוח
 .עלַא ןופ ,ץלא ןופ ,ץלַא ןופ רימ זיא ךילמייהמוא

 ןלַאפעגּפָארַא ָאד רעדינ רעטצעל רעד ףיוא ןיוש ןיבכ שטָאכ
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 שינעכעדעג-רעדנואוו

 ,טנרעלעג גָאטיײב בָאהכ סָאװ ץלַא
 ,גָאט ןופ ןהעש עלַא ךָאנ רימ טייג

 הטילש ןייק טינ רימ ףיוא ןיוש טָאה סע ןוא
 ,קָאלג רעשרעטסיולק רעד טכַאנרַאפ

 ,רעביא טשינ רערעמ ןיוש ךימ טקערש רע

 ,גנעלק ענייז ןעייוורַאפ ןטפול-רעד:ןיא
 סעציײלּפ יד ףיוא סעברָאט טימ םייוג עטוג
 ,קנעש ןיא ןעגניז ןוא ןעקנירט ןעייג

 -- ןטלעצעג ערעזנוא ןעייטש ליטש ןוא ליואוו
 ,לָאט רענילָאװ ןיא ךעלביטש עשידיא יד
 ,רעקַא םייב ןעמונרַאפ ןענייז טנעה ס'ושע
 ,לוק סבקעי טשינ טרעטיצ סע ןוא

 ,החנמ ןעמ טנוװַאד םישרדמ יתב ןיא
 .ןח ןקידעכָאװ טימ החנמ ןעמ טנוװַאד
 למיה םנופ םינפ ערעטיול סָאד טניישס

 ,םיוב ןיא סַאנ ןֹוא בוטש רעביא

 רעקיזָאד רעד העש רעד ןיא ןלעוװ טסלָאז וד ןעוו
 ,טסרַאג וד רָאנ ןיהואוו ןזָאל ךיז

 ןריפ ןָאט ןגעו ערעכיז ףיוא ךיד ןלעוװו

 ,טכַאנ רעסיורג רעד ןופ ןרעטש עלַא

 םיבושי סטָאג ןענייז רעפרעד עלַא

 ,זייב םוש ןייק ייז ןיא טרָאד ָאטשינ ןוא
 ,קיריורט טרָאד לָאמַא טרעוו ןצימע ביוא ןוא
 ,טסיירט ַא ףיוא טרַאװ ןוא רע טביולג

 ,רעמוז ףיוא רעטניוו םנופ טרַאװ ןעמ יו

 .שירפ ןעמעטָא טמענ גנילירפ רעד ןוא
 ןגיוא סנעמעלַא סיוא למיה רעד טשַאװ

 .סיפ יד ןופ טירט יד טקרַאטש דרע יד ןוא

 -- גנונעפָאה יד טקרַאטשעג טרעוו יזזַא

 ,טָאג וצ דנובוצ רעטסקיטכיל רעד
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 טינ לָאמנייק לָאז ןלַאֿפ טשינ ןלַאפ זַא
 דַאנעג לסיב ןפיוא ןטָאש ןייק

 -- ,ןכילטיא רַאפ טקיליװַאב ָאד טרעוו סָאװ

 ,טיורב ןעמירָא םוצ בָאגוצ ַא
 רעכילרע ןַא חרוא ןַא לָאז ןעמוק זַא
 ,טייוו ןופ ןוא טלעוו ןופ ןוא געוו ןופ

 ,רעקידנור ַא -- לטיה ןימ רעדנַא ןַא

 ,ּפָאק ןייז ףיוא -- ןיירק ַא יוויוזא
 ,עליישטַאפ ענעדייז-סייוז ַא -- זלַאה םורָא

 ּפָא טשינ לאמנייק יז טלקיװ רע ןוא

 ?חרוא ,געוו-טלעוו ןפיוא ךיז טרעה סָאװ

 ,טָא ,ונ -- ? ךיז טרעה סָאװ לארשי ץרא ןיא

 רעדמערפ ַא קָאלג ַא ךָאנ טגנילק סע
 .טָאטש רעקילײיה רעד םילשורי רעביא

 םילבוקמ ןציז תפצ ןיא ןוא

 ,טכענ ךרוד ןוא געט ךרוד ןענרעל ןוא

 ןענרעל סיורג רעייז ןיא ןיוש ןבָאה ןוא
 .טרעהרעד הרושב רעד ןופ גנַאלק ַא
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 ם ו ל ח

 ,לביטש סטָאג ןיא רעדנעטש ַא
 ,טרָאד זיא ליטש-לקנוט ןוא

 רעצימע טעװ ,לעווש םייב ןייטש לעוו'כ
 ,טרָא ןַא ןזייוונָא רימ

 ,לשיט קירדינ א --- טייז םייב

 ,קירוצ ןרָאי ,ןרָאי טימ
 ןסעזעג עטַאט ןיימ ָאד זיא
 ,טגיוועגמוא ךיז םורפ ןוא

 ,רפס ןייק טשינ ,רפס ַא
 ;ןלָאמא ןיילַא ךיז טימ
 ,ןוגינ םעניד ַא טימ לָאמַא
 ,לוק ןָא ,םיטש ןָא --- לָאמַא

 ?ןפָארטעג רעהַא ךיא בָאה יו
 .יו טשינ ןיײלַא סייוו ךיא

 רעטסנעפ ןיא -- ָאד ָאד ןיבכ רָאנ
 ,ירפרעדניא רעיורג טכיילב
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 דוב כ רעזנוא

 טקיליװַאב רימ טסָאה וד

 ,המשנ עדימ ,עמירָא ןַא
 ,ךַאד םענעדלָאג ןייק טשינ ףראד ךיא
 ןדע-ןג ןיא טרָא ןייק טשינ
 .רעדנואוו רעקיבייא רימ זיא העש ַא

 ;דימתו דימת ךיז טימ ןרעל ךיא
 ,ןקירד טוט ָאשמ יד רערעווש סָאװ
 ,ןגָארט יז ןעמ ףרַאדַאב רעגנירג ץלַא
 ,ץראה סָאד ךיז טגאלק סע רעפרַאש סָאװ

 .ןגָאז ןצימע סע ןעמ ףרַאד רעקינייװ ץלַא

 ,דלָאג יװ רָאנ טשינ זיא ןגייווש סָאד
 -- לָאטש זיא ,ןזייא זיא ןגייווש סָאד

 .עלַא ןטײקכַאװש יד ףיוא ףייר ַא

 .ןטײקכַאװש יד ,רעדניק יוװ ןענייז יז

 ,ןפיול ,ןרעוו-זיול ךיז ןטעב
 ?ןיהואוו

 ,איבנ םעד וצ
 ,רעכַאנזנטרָאק םוצ

 .ןשרד םוצ ,רעלבמיצ םוצ

 ?סָאװ וצ
 ,רעיורט םעד ןליּפשראפ

 ,טעמוא םעד ןעלבמיצרַאפ

 ,ןטכענ ןופ טרָאװטסײרט ַא
 .ןגרָאמ ףיוא הרושב ַא

 ןבעגכָאנ טשינ ייז רָאט ןעמ ,ןיינ
 ןביילב רעמ ןלעװ טשינ לָאמנייק ןיוש ןלעוװ ייז

 ,ןביולג-ןיילק ןיא ךיז טימ ןוא לעווש םייב
 ?ָאד טנעוו עקיזָאד יד טסעז
 ,םירמוש עקיבייא ערעזנוא ןענייז ייז

 -- ,.רעמזעלק רעד ,רעכַאנז רעד ,איכנ רעד
 ,ענשזאוו ןוא עליואוו ןענייז
 ןײלַא ןעמ ףרַאד טפַאשגנע יד רָאנ

 .ןענפעעצ סמערָא ענעגייא יד טימ
 .ןעלקניוו יד ןיא ןגיל סָאװ סנטָאש יד טסעז

 .דובכ רעזנוא ןבייל יו ןטיה ייז
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 ל ר ו ג

 ,לרוג ןטימ לגנארעג דנילב ָא

 ,לסיבַא ןעמוקייב םיא לעװ ךיא ןיימ'כ

 :רעיוא ןרַאפ דימת ךימ טּפַאכ רע רָאנ

 -- ,לגניא שירַאנ ךָאנ ץלַא -- ,לגניא שירַאנ וד
 ,ןסיוו ןיוש טספרַאד

 ,ןפרָאװעגסױרַא יו זיא ליּפש ַאזַא זַא

 רעטעפ רעזייב ַא זיא ןַאמירָא ןַא
 ,עטָאּפַאק רעקיטסברעה רעלעג א ןיא

 רעדיל זַא ,ןייא ךיז טדער ןוא

 .םעדיוב ַא ףיוא רעמוז ץעגרע ןכַאמ ןענָאק
 ,טעָאּפ ַא עקַאט טזיב

 ,הטוש ןימ ַאזַא טשינ ךָאד

 ךעלווירב:ידידי עקיטניוו ןגָארט וצ
 ,ןטיוט ַא וצ ןקידעבעל ַא ןופ

 ,טעָאּפ רערעייט ןיימ ,טינ ןעד ךיא סייוו יצ
 ,רעטכינ רעייז ןרעוו ָאד זומ רעיורט ןייד זַא
 ּפעלק ליפיוזא ןעז וצ ןעוועג רע טלָאוװ רַאנ ַא

 ּפעק עטסנייפ ןוא עטסכילרעה עמאס יד רעביא
 ,םולח ןליּפש ןוא --- רוד ןצנאג-ןוא-רָאג ןופ
 ,טקידניזרַאפ ָאד זיא ץלַא זַא טוג ץנאג טסייוו וד
 ,לדניזעג קידמוניהג ַא ,רימ ןענייז ןלַאפראפ

 רע
2 

 ,תוכז םעד לָאמַא ָאד טָאה רוד ַא

 ,םיבוט םישעמ עכלעוו רַאפ סייוו רעוו

 ,םולח ןטסנעש ןופ םעט םעד לָאמא טכוזראפ
 ץנעט םירישה-ריש ןיא ךיז ןעגנוזוצ טָאה ןעמ
 ןשיט עקסנאמירָא עטיירב יד םורָא
 ,םימת ַא דיא ַא יפמ תושעמ ךיז טרעהעגנייא
 .ןמָא ָאכע םענעי וצ טנייה ךָאנ ןרעפטנע רימ ןוא
 ןעמונוצ קיד'תובחר ךיז ןבָאה טנעה יד
 ,םורד"ןופצ וצ זיב ברעמ-חרזמ ןופ
 ,םירָא זיא יז זא טייצ ַאזַא ףיוא גָאז ייג
 ,עז ,רָאנ עז ,יבר ;ָא

 טלעוו עראג יד ,טָאטש עצנאג יד
 .רעטסנעפ ןוא ריט ענייד ייב טלעטשעג ךיז טָאה
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 ,תוא ןַא ,טראוו ַא ,ק"לב ַא שטָאכ ןפָאכ
 ,ןגָאז ןייד ןופ טייקנייש יד ןוא טייקסיז יד
 ןגָארטעצ סע ןוא ןפיול ,ןפיול םעדכָאנ ןוא
 .םימרכ ענעדלָאג יד ןופ םימשב יד טניוו רעד יו
 .םימיה ירבד לטעלב קיטכיל ַא זיא סָאד ךיוא

 | ?ןעד סע טפערט ,יוא ,טפָא יו ןוא ליפיוו רָאנ

 ,דָארלימ עקירענייטש עסיורג סָאד ךָאװ יד טיירד קיבײא

 ןעמענ סֶע ףראד תופוקת ,ןטייצ ליפיוו א
 רעטמעשרַאפ ,רענעגָאלשרעד'זייב ַא ,רוד ַא
 ףןעמערב יד ןביוהפיוא קיטכיל רעדיוװ לָאז
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 ...סיוא רימ ךיז טכַאדיס

 ,לאערטנָאמ ןקידרעטסיולק ןיא ָאד
 ,לָאט רעקיאור ַא טגיל -- גרַאב ןרעטניה

 געוו רעלאמש ַא ןייג ךיז טזָאל לָאט םנופ
 .קעװַא סָאג רעמירָא-טלַא ןַא ןיא טריפ סָאװ

 ,ןוז ןלַארטש יירד ןוא לַאטש ַא ,בוטש ַא

 ,גערב םייב ןעייטש ןטאש ַא טימ ןטָאש ַא ןוא
 .סעומש ןקיטכַאנרַאפ ַא ןריפ ןוא

 ,סאג-ָאטעג יד ,סע טסייה ,יז זיא ָאד
 ,טרָאװ ןופ טרעטסניימ עשידיא ןופ ָאטעג יד
 ָאד עטַאכ רעקירעדינ ַא ןיא טָאה לָאמַא

 ,שַא רעביוט יו ןעארג ַא ךַאד ַא טימ
 .שא םולש רעכיוה ,רעגנוי רעד טבעלעג

 ,םארַא רעהָא ךיז טפָאכ רע ,ךיז טפערט רָאנ לָאמא
 ּפָאק םענעגױבעגרעטנורַא ןַא טימ טייטש ןוא

 קירעביא ןיוש ןענייז סָאװ ,סרעטסניימ-רעדירב עגנוי ענייז רַאפ
 .טכַאמעג ָאטעג ענעגייא ןַא ראפרעד ךיז ןבָאה ןוא

 ,טלעוו רעד ףיוא םירפוס-שידיא יד ןופ ָאטעג יד
 ,יה ןופ עמומ ןייק ןוא רעטעפ ןייק ,רענייק סָאװ
 .טקישעג טשינ ייז ךָאנ לָאמנייק טָאה

 טרַאּפשעגנָא שיט ןטראה ןָא ןצרַאה ןטימ ןציז ייז
 ,טפירש עטסקילייה יד טייקלדייא ןיא ןביירש ןוא
 טפיטראפ תוקמע ןייז ןיא זיא תוא ךילטיא סָאװ
 ,טכַארטרַאפ תמא סטאג ןיא -- טרָאװ ךילטיא ןוא
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 ם ו מ

 טרָא רעקיטכיל ַא ףיוא ןגָארטרעבירא
 ?ןיהואוו -- טלעוו יד ,גָאט םעד

 ,טרָאװ ַא ףיוא הרובג עצנַאג ןייד טסלעטש וד

 ןיד ,לדייא זיא טרָאװ סָאד ןוא

 ךיל סָאד עז טָא ;ןייא ךיז טכערב סע

 ,דייל יד יו טרעטיצ סע -- עכילרע סָאד
 ,טימעג ענעקָארשרעד סָאד ןוא ,דנואוו יד
 ,טיוט ןראפ טינ ,ןיינ ?סָאװראפ ןוא ןעמעווראפ

 ;גיוא-קזוח ןראפ ןוא קילב ןטלַאק ןראפ רָאנ
 :רעוועג ןפילשעגסיוא ריא טָאה תועשר יד
 גיוב ַא קַאב יד ,זָאנ יד םירק ןסואימ ַא
 .רעווש-ךילטיוט טרעװ ןעמעטא עגר עדעי ןוא

 קרַאמ ןופ טציא ןעמוקעג וטזיב סָאװראפ
 ?טימעג ליוה ַא ןוא ןרעטש ןרעטסניפ ַאזַא טימ

 ,גרַאק לשירק סָאד ,יורג זיא שיט רעד לייוו טשינ
 .טינ ןיוש ךיד ןעפעשט ןטיונ עכלעזא

 ,לָאטש רעָארג ןגיוא טימ ןַאװלָאב ַא סעּפע רָאנ
 ןָאטעג-קוק ַא ריד ףיוא טייוורעדנופ טָאה
 לָאמש ןוא גנע ןרָאװעג גָאט רעטיירב רעד זיאס ןוא

 ןָאצ ןליופראפ ןייא טימ טכאלעג ןוז יד טאהס ןוא

 ,ןײרַא ריד םינּפ ןוא ליומ טעפערעצ ריא ןיא
 טּפעלשעגכָאנ ךיז ריד לזמ ןייד טָאהס ןוא
 ןייפ ןוא טסגנא ןרָאג טימ ,רעצ ןרָאג טימ
 ,טּפעלקעגוצ םיא וצ קיכעפ ךיז טָאה סָאװ

 טייקיניילק רעטסיוו-םורק רעקיזָאד רעד ןופ ןוא

 רוקמ םענעליוהרַאפ םעד ןענַאטשרַאפ וטסָאה
 ,טיוט ןקינָאילימ-סקעז ןופ ,ךיור-עירָאטַאמערק ןופ
 .רוד םענייש רעזנוא ןופ םומ ןסואימ םעד
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 לָאמנייא

 טַאהעג ןיוש טסָאה ףענָאמרעד ךיז טסעוו

 .העש עטסכילרעה ןייד ,גָאט ןטסנעש ןייד

 ,רָאנ ךיז טסדנעװ וד ואוו ,רעטציא ןוא

 .ָאד ןטייקיניילק רָאנ ןענייז

 ,ביל ךָאנ ךיוא ןענייז ןטייקיניילק יד
 ליואוו ךָאנ ןוא ןייש ךָאנ --- ןטייקיצניוו יד

 גיוא ןיא גָאזוצ ןופ קנופ רעכיילב ַא
 ,ליומ ןטימ שוק רעכילטייוו ַא

 ליּפש א קידוװענח ךָאנ טוט סָאװ טרָאװ ַא
 ,ףיט רענעדלָאגניג ַא ןופ רעדנוַאו טימ
 ,קילג םיל ,רעדיוו םוק :ןיהַא ףור טשינ
 .ףיש ענעי ןיוש ָאטשינ

 ליטש לשיט םייב ךיז טימ ןציז ביילב
 ןייא רעיורט םעד ןוא טרָאװ סָאד טלַאה ןוא

 ,ךיז ןיא ןביולג ןייש ןעמ ןָאק לָאמנייא רָאנ
 ,ןייוו טפַאשביל ןייד --- לָאמנייא

 ,יורפ רענייש ןייד ,רענייש רעד וצ רָאנ טשינ
 טליּפשעגפיוא:יינ טפַאשביל ןייד ןיא טָאה סָאװ
 טָאה סָאװ טייקיניילק רעדעי ןיא רָאנ

 .טליטשעג טשרוד ןייד ריד ןיא



 ןט ַאש ַא

 ,טסגנא רעטקיאורַאב רעד
 -- ,רעליטש רעד טנלע רעד

 -- ,םירמוש עניימ ,עטיווס ןיימ
 ,ריפ יצ ןביז

 רפס םעד רימ טגנאלרעד
 .גָאט ןשרעדניק ןיימ ןופ

 יגעט ענעי רַאפ ןבירשעגנָא םיא בָאהּכ
 יגעװ ןופ טסעג ףיוא ךיז טכיר ךיא ןעוו

 טסעג עניימ ןענייז רעוו
 ?געו רעד זיא ואוו ןוא
 טרָאד רָאי עכילטע יד
 ,גערב טייזרענעינופ
 םייה ייז טפור ןעמ סָאװ
 ,טדנעלרַאפ ןיוש גנאל זיא ןוא

 .טנעו יד ןפורסיורא שא ןופ ךָאנ טסנָאק וד רָאנ

 .קעװַא ןטייווצ ןבעל סנייא ךיז ןלעטש ייז ןוא

 טכיל ַא זיא ןעקנעדעג סָאד

 ריד רעביא ףיוא טייג סָאװ

 יינסאדנופ ריד טיג ןוא
 ,ריפ יד ןעלקניוו עטלא יד
 -- ,ברעמ םוצ טקניוו חרזמ רעד

 קירב רעטלַא רעד וצ
 -- ,םורד וצ --- ןופצ רעד

 לוש רעטיור רעד וצ
 טינימ ַא רָאנ וטסביילב ,טסמוק וד ואוו ןוא

 .טוג זיא ור יד ןוא ור ןופ טונימ ַא
 -- .ןייטש ַא ,טנַאװ ַא ,לעווש ַא ,רעטסנעפ ַא

 ,טצירקרַאפ ןכייצ ַא זיא ייז ןופ ןדעי ףיוא
 ,טציא קידעבעל ךָאנ טלמירד סָאװ ןטַאש ַא
 ,ןילַא ןעמולח רע לָאז ,םיא ףור טינ ,םיא קעוו טינ
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 דיל ַא

 ,עטוג ַא גנונעפָאה ַא ןעוועג
 ?טזָאלעגסיוא ריא ןופ ךיז טָאה סָאװ

 ,הטורפ עטרַאה ַא טלטעב סָאװ טנַאה ַא
 זארג קיטעמוא טימ דרע לגרעב ַא

 ;ןליפַא תוכז ַא ,ליואוו ןיוש זיא סָאד

 טױטיןַאקראּפ-ןרעטניה ַא ןליפַא

 ,עילידיא ןַא ןופ טייקנייש ןיא טיצראפ
 .טיולב ,טלמעלפ ןרעטש רעקיטכַאנ ַא

 רעמיוב ,בושי ַא --- ךייט ןרעבירא טייוו
 טָאג ןוא רעטסנעפ עקיטכיל טימ רעביטש
 ,רמוש רעטוג רעד קיביײא ןוא קיביײא זיא
 ,דַאנעג ןייז ןיא -- ןברַאטש ןוא ןבעל ןוא

 :טרעדנעעג ץלַא ךיז טאהס הנושמ-ענדָאמ יו
 ,רָאװ ,שידרע יוזא ןעוועג זיא סָאװ ץלַא

 עדנעגעל-טנווָא ןוא למיה רעטייוו זיא
 .רוד םענעבירטרַאפ ,ןטגאירַאפ רעזנוא רַאפ
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 ט ל עוו ע ט ע פ ש

 ,ןינּב ןכיוה םעד וצ גיוא ןיימ טשינ סיירַאפ
 ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ןייג ךימ זָאל
 ןינמ ןקיטכַאנרַאפ םוצ ןיײגנײרַא קיאור ןוא
 ,ּפָארַא לכלוש ןקידרעלעק םעד ןוא

 ,ןדיא החפשמ ןיימ ,ענעגייא-ךילבייל עניימ
 ,טצירקרַאפ סנרעטש יד ףיוא גרָאז רעד טימ
 ןדירפ רעד ךיז טאה ָאד ןוא גירק ןיא זיא טלעוו יד

 .טצישעג ביוט עטלגאוורַאפ ַא יו

 דגב ןעָארג ריא ןיא טײקשידָאמטלַא עגולק יד ןוא

 ,טור ןוא טלקמ-ריע ריא ךיוא ָאד טָאה
 טעקעמ לבלעק ַא ןעמ טרעה רעטסנעפ ןכרוד

 ,טוג ןעמירָא ןקיטסברעה סטאג ןיא

 ןשיור טוט טניוו רעד ןוא טעקעמ לבלעק ַא
 ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא ךילמייהמוא
 ןסיורד ןטעפש ןיא ךיז טשעל ,ךיז טקוט סעּפע

 ,ןײלַא ןוא ןזָאלרַאפ טביילב טלעוװ יד ןוא

 ,ןדיא ,רעטנעענ ןקורפיונוצ ךיז רימָאל ָא

 ,טכַאנרַאפ ,שיט םעד םורַא קנעב יד ףיוא

 ןדירָאי עלַא ךָאנ ,געטקרַאמ ערעווש עלַא ךָאנ
 ,טכַארבעג ָאד העש עטלגַאװרַאפ יד זנוא טָאה

 ,ןפָאלטנַא םודס ןופ --- םירָא ןענייז רימ ןוא
 ,טיור טרעקאלפ םודס רעביא רעייפ סָאד ןוא
 ןפָאלעג רעטסנעפ ןכרוד זיא לייז רעקידרעייפ ַא
 .טור סטָאג ,גנונרָאװ סטָאג ,ןכייצ סטאג
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 ...לרוג

 ,טפשמ ןבראה ןריפ קיבײא טסעוו

 עקנארק ןוא סעקילרַאק ןוא ,סעקילַאק ןוא

 ;דובכ ןקידרענרעד ריד רַאפ ןטיירפש ןלעוו

 ,טָאג ,םינּפ ןייד דלימ ךַאמ

 ,טנַאה ןייד גנירג ךַאמ

 ,רַאה ןקרַאטש ןופ ץרַאה םוצ דער
 .ןעװענַאש זנוא לָאז רע

 ןבילקעגסיוא ןבָאה רימ
 ,טפאשרעלטעב :לרוג םעד

 טייקכילרע עמירָא ,עמירָא
 ,טשינ זנוא ןזָאל ייז --- ןוא
 גָאט רעזנוא ןטסָאמעגּפָא ןבָאה ייז

 ,סָאמ-ןטיוט רענרעצליה ַא טימ

 רָאי ןצכַא עגנוי ערעזנוא רַאפ
 דרעוװש עטלַאק א ייז ןבָאה

 ,ןמיה ןטַאװעקסיפ ןקידנעיירש א
 ,סַאג ןרעביא רעדילטולב ערוכיש ןוא

 -- טייקירעילטימ רעזנוא רַאפ
 ,טייקדימ ןופ בוטש עקידבעװניּפש יד
 .ןתוליכר ןוא ןציז ןדילאווניא ךעלדער
 לָאמַא-לָאמַא ךיז ןענָאמרעד ייז ןעוו ןוא

 ,קילג שרעדניק רעגָאמ טייוו טייוו ַא

 תמ ןביל ַא ףיוא יו רערט ַא ייז ןזאל

 -- .ּפעט-ןבראש עטסופ יד יװ רעדיוו ןענעקירט ןוא

 ,רעצרעה עטעשטרַאקעצ יד
 ,ּפעק יד ןיא טניוו-רעווילג

 גרַאװרעטלע רעזנוא רַאפ

 ,םינקז-בשומ ןסייוו ַא ייז ןבָאה
 ןטנלע עטזאלראווראפ יד ואוו
 -- .םענייניא ףיונוצ ךיז ןביילק

 סדמערפ ןפרָאװעגּפָא החפשמ ַא

 .לעװש רעכילמייה רעמירַאװ רעדעי ןופ

 לעג טפול יד טרָאד טרעוו ירפרעדניא
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 .רעמינּפ עקידנקלעוו עקידנשעל ךיז יד ןופ

 -- ערעייז ןגיוא יד
 טיוט ןטלאק ןופ טנַאה יד
 למיוב קידורב לסיבא וצ טסיג
 .טיונק ןקידעדַאשט םעניד ןראפ

 חכ לסיבא :ךיז ןטעב סָאװ -- טנעה

 ,ןקעטש םעד ןטלַאהנָא
 -- .רעטנורַא טעב ןופ ּפערט יד

 ךיז טקנירט סָאװ ףיש ַא
 ,רעטנוא טשינ טייג ןוא
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 הנותח ןיימ ףיוא

 טליּפשעג טָאה הנותח ןיימ ףיוא
 רעמזעלק רעכעליירפ רעטיור ַא
 .עלעדיפ ןטסליטש ,ןטסנעלק םעד ףיוא
 -- סקירעיורט ַא רע טָאה טליּפשעג
 ,עלעדיל קיטעמוא קיטײצרַאפ-טלַא ןַא
 .טּפַאגעג םוטש ןבָאה רעמזעלק עטלַא
 ?טּפַאכעג גנוי רעטיור רעד רע טָאה ואוו
 ,רעפרעד ןיא טגָאט ןוא רע טקיטכענ לכהכסב זַא
 ,סעצינרעשטעוו ערוכיש עשיאייוג ףיוא טליּפש
 ןעשטּפָארד ירבע לטייש ַא םיוק רע ןָאק לכהכסמ ןוא
 ןַאשטּפַאט ןטרַאה ַא ףיוא רע טפאלש ןפאלש
 ןטרָאד ךיז טכַאמ סע ואוו רע טסע ןסע
 ןטרָאג ןופ ךעלכעטער םיא טקנעש עסקיש ַא
 ןטראק רפס םעד ןיא ףירח ַא ןוא רע זיא יקב ַא
 ,םיקודקיד ןוא םישוריּפ ,סעקוועשטשיּפ ץלַא טימ
 ןקוק וצ םיא ףיוא ןעוועג זיא םולח ַא ןוא רעדנואוו ַא רָאנ
 רעיוא ןוא זָאנ ןוא ,ּפָאק רעד ןוא לסקַא יד
 ,רעיורט ןוא דיירפ טימ טכַאלעג םיא ייב קידפושוכ ןבָאה
 םינּפ עטַאװעכָאנק ערַאד עצנאג סָאד ןוא
 -- םענורב רעקידעבעל ַא יו ןלאווקעג טָאה

 ,טליפשעג גנוי רעד-טָא טָאה הנותח ןיימ ףיוא
 טלָאװעג ןבָאה סיפ -- ןביוהעג טרָא ןופ טאהס זַא
 ,ןבילבעג-ןייטש ןענייז ןוא ךיז ןַאט-סור ַא
 ןזיּפש יװ טציפשראפ ךיז ןבָאה ןרעיוא
 ,ןסירעג ,טשוקעג טָאה שלעדיפ סאד ןוא
 ןפינקעג ןוא קיטייוו וצ זיב רעקיטש ןסיבעג
 ,םענורטס-ןרעדָא ענעגיוצעגנָא יד טולב םוצ זיב
 ,תונמחר בָאה ןטעבעג ךיז ןבָאה עטלַא יד שזא
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 ...ןעמוק טסעוו

 ,גָאט רעלעדייא וד ,ןעמוק טסעוװו

 .טקיטעּפשרַאפ ןעמוק טשינ טסעוו

 ױרעטש ןקיזָאדמעד ןופ ןײגקעװַא ליווכ

 ןגיל ךָאנ גרָאז-רעווש יד טעווס

 ןצרַאה ןיימ ףיוא טכיוועג רעטסניפ ַא יו

 -- ביילברעביא ןיימ ןופ לרוג ןרַאפ

 בייל ןיימ ןופ לייט רעטלגַאװרַאפ ַא

 יָאד דמערפ רעד ןופ גנע רעד ןיא

 ,ןרעגנירגרעד ָאד טנָאקעג טשינרָאג בָאהכ

 .לקאוו ריא ןיא טירט יד ןקיטכילרעד

 ןרעטלעראפ-ירפ ןיימ ןיא טעּפש ןיוש

 טנעה יד ןיא םינּפ ןיימ ןטלַאהַאב שרעדניק ךיא בָאה

 ףרעה טשינ לָאז ןיילַא ךיא ,םוטש יוזא טנייוועג ןוא

 טנַאװ רעדעי ,ןעלנָא רעדעי ,רַאּפשנָא רעדעי

 .ןלאפעגרעדינַא ָאד ןיוש רימ ראפ זיא

 ,געט יד -- ןלייה עכילמייהמוא ,עקידייל

 ,טינ ץעגרעניא ןריפ

 ,טינ םענייק וצ ןעגנערב

 ךעלכיב יד ןכַאמרַאפ ןסייהעג ןבָאה

 :םילשמ עטרעלקרַאפ ןוא תושעמ טימ

 .תמא םעד ךָאד טסעז וד

 .תוגשה עלַא ָאד ךָאד טסעז וד

 ןרַאנ טשינ ךַאזנייק ןיוש ןָאק וד יװ ןכלעזא

 ,הלגנ ריד ןענייז ןלָאבמיס עלַא ןוא

 יץ'תבש .ןכָאװטימ עלַא רימ וצ ןדער ןעוט ױזַא

 ןגָאװ רעשירטסעקרָא רעד טעקסַארט סע ןעוו

 ןטסקילײה ןוא ןטסכעה ןוא ןטסנעש םעד דובכל

 ,טמולחרעד טָאה רָאװ יד סָאװ

 טלעווניילק ענעגייא ןיימ עזכ

 -- טלעווסיורג רעד ןופ םינּכ ןיא ןעלגיּפש ךיז

 ,םירומג םינָארַאנ עק"רעיורט עדייב

 טלעווסיורג יד טא ,יז רָאנ

 .ןותצינ ןשרעדניק ַא וצ ןּפַאכרעד רשפא ךיז טעוו
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 גנונַא עלעקנוט ,עלעקנוט ַא טָאה רימ רָאנ
 .הרושב עטסטנלע יד טגָאזעגנָא

 ןגאטרַאפ יד ךרוד ןרָאפכרוד ןיוש ןגעמ טציא
 ,סנגָאװ ןוא ןרוּפ עטסכילמייהמוא יד
 .טרעדורעגפיוא טשינ טרעוו דחפ ןיימ

 גָאט רעטסלדייא וד ,ןעמוק רעבָא טסעוו
 ,רעטסעווש רעמירָא ןַא ןופ טייקליטש רעד טימ

 ,דניזעג ןצנאג ןופ ענעבילבעג-טצעל ַא

 .רערעמ טשינ ,געט עכילטע זיולב

 ,םייודיוו ,תורוש עניימ ןרעה ןעמוקעג
 ,רעדימרַאה רענעכָארבעצ רעצנַאג רעד

 ,יודיוו רָאנ זיא ץלא
 ,רעטסנעפ ענעגנָאהרַאפ יד
 ,ןריט עטלמירדרַאפ יד

 ,ןעלקניוו עטעדוסרַאפ יד
 ,יודיוו ןיימ ןרעה עלא
 ןגאוו ןלאמש ,םענרעצליה ןייד ףיוא
 ,ןגאלשרעד לסיבַא ךָאנ ,ןטערטפױרַא ךיא לעוװ
 ,ָאד ביילברעביא ןיימ רַאפ -- טרעמוארַאפ לסיבא
 ןטערטכָאנ ךָאנ ץלַא רימ טעװ טייקידלוש ןיימ

 ,ןקור ןוא ּפָאק ןרעביא ןשטייב טימ ,רעטיר טימ
 .ןקוקוצמורַא ןעמעש ךיז לעווכ ןוא

 ,רעטסלדייא וצ גָאט ,וד רָאנ

 .ןעמענקעוַא ךימ טסעװ וד

 ; ןטניוו יד ןגָאיכָאנ ןלעװ זנוא רעטניה
 .עדנילב ַא יװױזַא גרָאז-רעווש יד

 ,ןדניוושאפ ןלעוו רימ רָאנ

 ףענעפע ךיז טעװ טנָאזירָאה ךָאנ טנאזירָאה
 ןכַאמוצ ךיז טעוו טנָאזירָאה ךָאנ טנָאזירָאה
 ןענירטנַא ןלעװו רימ ןוא
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 טקיטעּפשרַאפ

 .א
 ןדיא טימ רוד רעצנאג ןיימ ןוא ,טקיטעּפשרַאפ
 ,םידיסח טימ ןגָאװ רעטקַאּפעגנָא ןַא יו

 ,ןגָארטעגקעװַא ךיז ןיע-ףרה טָאה
 ,ןגָאװ ןכָאנ ךָאנ ץלַא ךָאנ ףיול ךיוא
 ,ןגאירעד ייז ןוגינ ןוא דיל ןיימ טימ

 ;ןטייז עלַא ןופ קוק ַא ּפַאכ ךיא

 ,ןױש-ָאטינ ,ָאטינ ,ָאטינ
 ,ןשָאלעגסיױא ןיוש טליק רעמוז רעד
 ןיוש דרע רעדנא ןַא ,טלעוו רעדנַא ןַא

 ירעדלעפ רעביא רעמוז-ףוס רעקידנטאש

 ןטרָאג ַא ןיא לביטש ַא ךָאנ ןטרָאד ןוא אד
 .ןביואנופ קאלשנביוט רענעכַארבעצ א
 ,טפולרעדניא ןרעמוז קידמירישה-ריש טמענס)

 (ןביוט ןופ טסענ ַא טסעזרעד רָאנ יו
 ,שחלב ןוגינ ַא טימ וטסכַארט .,ךָאנ ץלַא זיאס
 ,שי"כנת ןוא קיבײא-טלַא טלעוו יד
 ,ןדייר סָאד ךיז םורא ךָאנ טסרעה וד
 .עטייוו ןוא עקילָאמא ןופ ןהנעט סָאד
 ןטייפ רעד זיולב טשינ ,ןיילַא וד טשינ טזיב וד
 ןעגנַאגעגקעװַא ןענאדנופ זיא סָאװ םעד ןופ
 ןעגנאזעג יד ןענייז רעצנַאג ַא רוד ַא
 ,םידומע ענייד ףיוא טצעזאב ךיז ןבָאה סָאװ

 :הדועס ןייד ןילַא טשינ טסעװַארּפ וד

 הביסמ ןייד ןיא ,שיט םורא ןציז סע

 ,עביל רעסיורג ןופ איבנ רעד רָאנ טשינ

 ןרָאצ ןקילייהסיורג ןופ יבר רעד ךיוא רָאנ
 הלבק רעקיטכיל רעד ןופ רערעל רעד
 ןלָאט יד רעטניה לייה ןיא טבעלעג טָאה סָאװ

 ,ס'וניבָא םהרבא עטסטושּפ-טושּפ יד ןופ ליפיוו ןוא

 סוניכ ןטלַא םנופ םלוע רעצנַאג רעד
 ,רעטנורַא עטסטעּפש ייד ןוא עטצעל יד וצ זיב

 ,רעדנואוו רעייז ןופ קידנעילג ךיז קנופ ַא ןעזרעד רָאנ טסָאה וד סָאװ
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 .היכז רעסיורג רעד-טא ראפ ריד זיא ליואוו
 טלעװ רעד ףיוא ענייד טייקטעפש יד רָאג ןוא

 ןעירפרעדניא עיולב ןיא ָאד ךָאנ טילבעצ
 ךאילש ןפיוא ךָאנ שיור-רעדער םעד טסרעה ןוא

 -- -- ןגולפעגקעװַא זיא סָאװ םידיסח רוד ןופ

 .ב
 ףראד ןיימ רעביא סיוא טיײרּפש
 ,טסברעה ןטַאז ןליטש ַא

 ןייא ןגיוו ןגָאטײב יד יװ ןעז ליוז'כ

 ,םייה רעקידנעור ןיימ ןיא ןכייט עלָאמש יד

 ָארג ןוא דימ ןכירג לגייפ יד ןעז ליוו'כ
 ,טייב-ןטרָאג ןקידמַאז ,ןטעקַאנ ןיימ רעביא

 .גָאט רענייש ,רעיולב ןיימ ןוא ןגער ןיימ

 ,לגיופ רעניילק רעקיטעמוא ןיימ ,ארק ןיימ
 ;:ףיוה ןיימ ןיא טקיטעּפשרַאפ טנייה ןגיולפעגנָא זיא

 סיורג רעקינײלַא רעד ןיא ןייז ָאד ךיוא ליװ

 טלעװ רעכיוה רערָאלק רעקיטכַאנרַאפ רעד ןופ

 .זיוה םַאזנייא טרעדנוזעגּפָא ןיימ םורָא
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 ןרעיוט ענעסָאלשראפ

 ןזאלברעדנאנאפ ןלעװ ןטניוװ ענייד
 .םישודק ערעזנוא ןופ שאיָארג סָאד
 ,ןזָארג ןסקאוו טרָאד ןלעװ םעדכָאנ ןוא
 ,ןשיור רעדלעוו יוװ ןלעװ ןסַאג ןוא

 ןענאמרעג יד ןוא םודס-עּפָאריײא ןוא
 .דימת יװ תועשר ןיא ןעיור ךיז ןלעוו

 ןייז טנַאּפשרַאפ רעדיוו טעוװ טייקילייה יד ןוא
 ,טומאכ ןטרעצנאּפעג ס'האמוט רעד ןיא

 ןדנילב ןיימ ,ןליוו ןיימ ןיא ,ךיא ןוא

 ,ןזיוװַאב טשינ ןביירש וצ האווצ ןיימ בָאה
 רעדניק עניימ ןוא םודס-סיורג ןשיווצ ןוא
 ,ןסירעגרעדנאנָאפ בלַאה דנוב רעד זיא

 רעביטש ערעייז םורַא ןעלגניר סע
 ,היח ןופ ןוא דלַאװ ןופ סהמיא עלַא

 ,רעביט ןופ ןוא ןייהר ןופ ןגערב יד ייב
 היל רעטסצראווש רעד ןופ ןטָאש םניא

 ןענעייל ךָאנ טוט סניימ לקינייא ןַא ןוא
 .הרומע ןוא םודס השעמ ,טסיירט ַא יו
 ןעניוש טינ טעװ טָאג זַא ,ךָאנ טמולח ןוא
 ןרעיומ ענעלָאטש יד ןופ סקואוודליוו םעד

 ,רערעדנַא ןַא ,סניימ לקינייא ןא ןוא
 ,תודימה רפס ַא רעדיוװ טביירש
 ןרעדנוזַאב וצ לָאמַא ךָאנ טכוז ןוא
 ,תודיסח עלעסיב םודס-טלעוו םנופ

 רעדיוו ָאד ןעוועטאר וצ ךיז ידכ
 ,םימחר תעש ַא ,ַאזַא לקניוו ַא

 רודיס ַא קַאז בוטש םנופ סיוא טכוז ןוא
 ןּמחנ 'ר ,רעוואלצארב םנופ רודיס םעד
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 ןגיוא יד רָאנ ןפיל עטעמעשטשרַאפ טימ
 ,תוליפת עטלַא ענעי ךרוד ךרוד ןעייג
 ,ןגיובעג ,תוברוח יד רעטנוא יו

 ,הליענ סטרעדנוהרָאי םעד ןופ העש רעד ןיא

 לביטש ןייז ןופ רעטסנעפ ןכרוד סױרַא טקוק

 .ןגאט ןא ןיוש טביוה סע יצ -- טלעוװ רעד ףיוא

 -- רעביא תילט ןטימ ךָאנ ךיז טקעד רע ןוא
 .ןגָאז וצ יודיו לקיטש ןגייא ןא

 ןעמענ ןרעדינ ןעוט ןּפיל יד ןופ ןוא
 ,םירוהט ןוא םישודק ,ענעגייא ןופ

 ןעמערב יד ןרעווש קיאיילב ,קירענייטש ןוא
 .ןרעיוט ענעסָאלשראפ -- ןגיוא יד רעביא
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 שא ם ו ל ש

 ןבעל ןיימ טשטנעבעג טסָאה ,טָאג
 .ךיוא לסיבַא סע ןטלאשעג ןוא
 ןבעל לסיב ץנאג ןיימ ןבעלסיוא ליוװ ךיא

 .ךיור ןוא םעטָא ןטצעל ןזיב

 ןגיוא עניימ ןופ ןרעייפ עלָא
 .ןייבעג ןיימ ןופ רעדיל עלַא ןוא

 ,ןגיובעג ךימ טריפ הענכה ןיימ
 ןייש :בוט-םשי-לעב רעד טשטייט ,הענכה

 טנפעעצ -- טלעצעג סמהרבַא יוויוזא
 .טייל ראפ ןוא טָאג רַאפ -- ןריט עלא

 ,לפעל רענרעצלזה ןיימ ,שיט ןיימ
 .טיורב ןסיב טנידרַאפ ךילרע ןוא רעווש ןיימ

 ,ןעמוקעג -- חרוא ןַא ןיב ןילַא ךיא
 .טיירג ןײגקעװַא קידנעטש ןיב ןוא

 ,ןמוזמ רעניילק ןיימ -- דניזעג ןיימ
 .טיינשרַאפ ,געוו םנופ טסַאג ַא ןוא

 ,ךוטשיט ןקיכָאװ םעד ,עמַאמ ,טיירפש

 ;טסַאג ַא ,רעייגכרוד ַא ןבָאה רימ
 ןעמוקעג זיא לגָאװ ןטצעל ןייז ןופ
 .שא םולש טעָאּפ רעד -- רעדורב רעזנוא
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 קיטכיל ךָאנ

 .ןגרָאמירפ רעיולב ךָאנ זיא טרָאװ סָאד

 המוהמ רעדליוו רעקיזָאדרעד ךָאנ
 .רעטסנעפ ןייד ןיא ירפצנַאג רעגנוי ַא ןעיולב ךָאנ טעוו
 ,לגניא ןקיבױלג ַא יװ ןפור ךיד ןוא

 ?ןפָארטעג ָאד טָאה סָאװ
 .ןעמוקעג טשינ ץלַא ךָאנ זיא חישמ ?ןפָארטעג

 ןדרע יד ןשַאװעג סנגער ןבאה טכַאנ עקיטנייה רָאנ

 ---טייקכיילב עקיטכיל-קידלָאג--טלעוו רעד ןופ טפול יד עז

 .ןענייוו ןשרעדניק ןייז ךָאנ רעיורט םנופ ןח רעד

 ,טייקנייש עלעדייא יד ןבָאה ךָאנ ריא ףרַאד ןעמ
 .רעדורברעטוג ,ןבָאה ךָאנ ריא ףראד ןעמ

 ,רעטרעוו עקידרעּפָאה יד ןענייז ןגָאלשרעד
 -- ןעמורב עקידנוגינ סָאד ןטלאהעגנייא
 .ןבעלרעביא זייב ןוא רעטיב ןופ המחנ עקיטעמוא יד
 .טייקמורפ ןיא ןבעל ָאד ןענָאק ןעד עגר ַא יז טעוו יו

 ןבָאה-ביל ךָאד ריא ףראד ןעמ
 ,שימַאמ ןוא שלדיימ ןוא שרעדניק

 ,קידוװעמעש ןוא שילגניא ,שירעדורב
 ,ןבָאה-ביל ריא ןעמ ףוַאד
 ןזױמעלַאש ןעצ ןוא טנזיוט יד טימ טלעוו עקיזָאד יד

 תירחאב :ןגָאזוצ ןוא רעדנואוו ןוא
 הלהב רעטסיווװ ַאזַא ךָאנ זַא
 .תורחש רעקיטכיל ָאד רעדיוו טיולב

 ,טייקמוטש ןיימ ,ןוװַאד
 ,טָאג וצ רעדיל טימ רעדיוו טעב

 ןגרָאמ םוצ ןוא טנייה םוצ , ןשטנעמ וצ

 ,קיטכיל ןוא ךילרע ךָאנ זיא טרָאװ סָאד
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 טרָאוו

 ,ןרָאװשעג ריד טייקיירטעג ,טרָאװ ,באהכ
 .גערב ןלעקנוט םייב טרָאװ שידיא ָא
 ,ןרָאלרַאפ טסיװ ןיא רימ טרעװ ץלַא ןעוו

 ,געט עלַא ָאד םורפ ריד ךיא ןיד

 ,םולח ןייז טגנערב ןוא טמוק ןטכענ ןייד

 ,דײשַאב ןקיטנייה םיא ביגכ ןוא
 םולש ןייז ףראד ןטייצ ןשיווצ ךיוא
 ,דיירפ עטליטשעגנייא ,ערָאלק ןוא

 ,םישעמ לװָאט ןיימ ָאד בָאה ךיא ךיוא

 ,ןיּפ ןוא דיל -- תורע םעד רַאפ בָאהכ
 ןסיורד ןייד ךיז טרעגלאוועגסיוא בָאה

 ,ןיירַא זיוה קילייה ןייד ןיא זיב

 ,הליפת רעדנא ןַא גָאט ןדעי גָאזכ

 .רעצ ןיא רַאנ םעד ןופ תוליפת יד
 ,רעליטש ןרעוו ךָאנ ליוו ןוא ליטש ןיב
 ,רַאה ןיימ ,טרָאװ ןיימ טכענק רעטסליטש ןייד

 ןליפרעד וצ רָאנ תוחילש ןיילק ןייד

 ,דימ ןרעוו לעווכ זַא םעדכָאנ ןוא

 ,טייקליטש ןיא טנַאוװ רעד ייב ןגייל ךיז
 ,ךיל ןיימ ןופ ןטָאש ןעמורפ ןיא
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 טניימעג

 ןברַאטש ָאד ירפ טסעוװ ,טניימעג טסָאה
 .רָאלק טרעבליז ּפָאק ןייד יוװ ,עז ןוא

 ,ןברַאפ טימ רעווש ןוא טנוב --- טרָאװ ןייד
 .רָאװ טימ שירפ ןוא טנוב -- דיל ןייד ןוא

 תמא ןדער בייל סָאד ןוא דייל .יד רָאנ
 ,ליטשרעדניא ןמא טרעפטנע המשנ יד ןוא
 ?סעמעוו :טלעו רעד ףיוא ןגערפ עדייב
 ,ליטש רעירפ טרעווס רעוו ,ס'מעד זיא יז

 תונתמ-רעדנואוו עלַא ןעקנעש ןָאק ןוא
 געט יד ןופ טסיװ רעד וצ ,טניוו םוצ

 תונכה עדנילב ןייק טשינ טכַאמ ןוא
 ידעװ ןטצעל ןפיוא גנאג םעד וצ
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 לורק םייח רכזל

 ?טרָאד וטזיב ואוו ,םייח
 ?ןסעגרַאפ ךיז וטסָאה וָאװ
 טרָאװ קיטכיל ןייד טאה ואוו

 ? ןסעזרַאפ ךיז ךשוח ןיא

 ,טרָאוװו ןייד ךיז טימ טסטלַאה וד

 ןסיב ןייד טימרעד טסלייט ןוא

 -- .,טרָא טלקניוװרַאפ ןייד ןיא

 ,הסיפת ענעמונעג-ביל ןייד

 ,טינ ץעגרעניא טסייג וד

 ,טינ ריד וצ טמוק רענייק ןוא
 ,דיל ןגייא ןייד ץוחַא
 ,טינ ףיט ןייד ןיא רענייק טּפאלק

 דנארב ַא ןוא רעייפ ַא
 ןעמונרַאפ סַאג רעזנוא טָאה

 טנַאװו רעקילייה ןייד וצ רָאנ
 ןעמוק טינ םָאלפ רעד ץלַא טעוװ

 טנַאה עדליוו ַא טפָארטש זנוא

 .אמתסמ טסיזמוא טשינ ןוא

 טנַאװ רעקילייה ןייד ייב רָאנ

 .עמַאמ ןייד --- טיה ןוא ליטש טייטש

 טינ לָאז קנופ ןייק טזָאל יז
 ,ןלאפ לכעד ןייד רעביא

 ,טיה ןוא ,טיה ןוא טייטש יז
 ,לכלאש ןעָארג ןיא טליהראפ

 שיט ןייד ייד ךיד עז ךיא

 ,ןגיובעגנייא - טלמירדראפ
 סיפ ןוא טנעה עניד יד
 ,ןגייווצ עקיטסברעה עָארג יו
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 ואו טינ ואוו ןרעבליז סע

 ,ןדייז יװ ,רָאה ערעטיש ענייד
 ור ןיא ןייא ןעלמירד סע
 .ןדייל עטרעטיילעגסיוא יד

 ,גנאל ,ןיוש גנאל טסלמירד וד
 ןקעװ טשינ ךיד טעװ רענייק

 קנערק עקידנקלָאװ יד טשינ

 ןקעטש ןקידנעקניה ריא טימ

 ,טייז רענעינופ ,טרָאד ןוא
 הרימש ףיוא טייטש עמַאמ ןייד
 טייוו רעטסיוו רעד רָאג ףיוא

 ,הריד רעלעקנוט ןייד םורָא
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 ...יז
 ןעקלע

 ;םינפ ןגנוי ריא רימ וצ טדנעו יז
 ןייז טעוו סרעזנוא דניק סָאד
 ,רעקרַאטש ַא ןוא רעצלָאטש ַא

 ,רוד ןייז ןופ געווכיוה ןפיוא ןייגפורַא טעװ רע
 -- ,ענעבילקעגפָא יד ןייג ןלעוװ םיא-ךָאנ ןוא
 ,עטושפ יד ןופ עטסטושפ יד

 ,רָאװ רעד ןיא ןדניצנָא טעו רע ןוא
 ,טמולחעג ןייש ָאד ןבָאה רימ סָאװ

 :גיױא ריא ןופ םירַאװ רענעדלָאג רעד טימ ךימ טעלג יז
 טלָאװעג ךיא בָאה רעבָא ךיד

 טלייוועג ךיא בָאה ךיד ןוא

 ןדלימ ַא ןוא ןליטש-ןליטש ַא
 טנעוו עמירָא ריפ יד ןוא
 .ןטלעצעג עטמַאזנייאעגּפָא-טייוו יד ןופ

 ןביוהעגפיורַא ךיז וצ ּפָאק ןייד בָאה ךיא
 ,טכַאנ רעטפיטרַאפ ןייד ןופ
 ןבעגעגּפָא ריד בָאה ןוא

 ,בייל ןיימ ןופ תונתמ-טָאג ץלַא

 רימ ןיא טפיירעגפיוא ןבָאה סָאװ ןדָאנעגליױאוו עלַא
 טפאשבילמייה רעמיראוו רעד ןיא ךָאנ
 ןרעמַאק סנרעטלע עניימ ןופ
 טיײקטרעדנוזעגּפָא ןייד ןיא
 ןייגסיורָאפ טשינ ךיד ןעזעג ךיא בָאה
 .רוד ןייד ןופ ןעז-סיורָאפ רָאנ
 ןצינערג טנכיײצעגפָא טָאה גיוא ןייד

 ,ןצינערג עכיוה ,עטייוו ,עטייוו

 ,ןבעל ןסיורג ןייד רָאג טימ וד ןוא
 ןקיטכענרעביא ,ןגָאטרעביא ןבילבעג
 ,לביטש ןקילָאט ,ןעָארג ןיא

 ,עטלַא יד ןופ לביטש ןיא
 ,בושי-ןטָאש םניא
 ,טייקרעכיז ןיימ טפושיכעג טָאה טייקליטש ןייד
 טרָאלקעג ךימ טָאה טרָאװ ןייד ןוא
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 טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב רימ זַא -- ןסיוו וצ

 יה ר ע דננַא ןַא
 ,ןזָאלרעביא זנוא טעװ סָאװ
 יגנאג ןכיוה ןייז ,געוו ןטייוו ןייז ןייג ןוא

 ,טשרע רעטעּפש ,רעטעּפש ,רעטעפש ןוא
 ףעור ענעסעגרַאפ ןיוש ןלעװ רימ ןעוו

 ,הדועס-טנוװָא רעטורַאב ןייז ךָאנ ,רע טעװ
 ,?םַאטשּפָא ןשיפרָאד ,ןטסָארּפ רעזנוא ןלייצרעד

 ּפָאק ןטגיובעגנייא ןיימ טריר יז
 :טנַאה רעקידעמַאמ רעטוג ,רעלָאמש ריא טימ

 ,סייוו ךיא,
 .ןעגנונעפָאה עניימ ףיוא ץלָאטש טינ טזיב וד

 ךיא יו ןעזעג טשינ ךיד טָאה רענייק רָאנ
 ןטפַאשקנערק ןוא ןטפאשגנע ענייד ןיא
 ,טנעװנטָאש עטלַא ,עדימ ערעזנוא ןיא
 טנעה ענייד ןופ רעגניפ ןעצ יד ןעוו
 טנערבעג ןרעייפ עקנַארק עלעג טימ ןבָאה

 ןשָאלעג ךיז ןוא ,ןשָאלעג ךיז ןוא

 ןטעמרַאּפ-האווצ יד רעביא
 ,בתכ ןדלָאגיץראווש קידרעביפ ןייד רעטנוא
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 ט ע מו א

 ָאד ןיירַא לָאמַא ךָאנ םוקכ
 ,ןטלעצעג עטמארעגפיוא-ךילקילג יד ןיא

 ,רעבליז ןוא דלָאג ןוא לָאטשירק
 ,ןרילָאק ײלרעלַא ןופ ןייוו

 ,ינאילעדָאמ ןוא גאג-ןאוו ןופ סענָאקיא
 ,ןָארייב ןוא ןיילרעוו ,טס ןופ םירודיס

 בייוו עסייוו עקנאלש סָאד
 ױיילקנדייז ןצראווש ןגנאל ןיא

 שיט םייב טכעפעג-טרָאװ םעד ןייא טליטש
 ,ןגיוא ענייש ,עטוג עריא טימ
 ןּפיל עקַאמשעג ןוא עביל טימ טסיז

 עלעגניא-םותי םעד ןגעוו טלייצרעד ןוא
 ,טכַארבעג םי-רבעמ ןופ ריא טָאהמ סָאװ
 ,ןדָאבעג לָאמ עטשרע'ס םיא טָאה יז יװ ןוא

 ,טפָאלש רע ואוו רעמיצ ןכיוה ,ןסיורג ןגעוו ןוא

 עשר ןוא רַאנ ןפור ךימ טעװ ריא ,סייוו ךיא

 ןפרַאװסױרַא דניצַא ךיז ןופ זומכ רָאנ

 ףושל רעטיב ,קידנַארב ךעלקיטש יד

 בוטש רעקיטכיל רענעי ןופ ןפָאלעגסױרַא ןיב ךיא
 ,בורג ןייז ןופ רענעבָארגַאב-קידעבעל ַא יו
 ,רעמייב עטלַאק יד ,הנבל עטעקַאנ ייד ןעזרעד
 ןכַאילש עגנאל יד רעביא ןּפמאל-ןפמאלג יד

 ,דמערפ ןוא קירעביא יוזא ךיז ןעוועג ןיב ןוא

 ,ןפָארטעג לעווש ןוא ריט יד בָאה ךיא יו טשינ סייווכ זַא
 ןפָאלשעגנייא ָאמתסמ ,ךעלטעלב רָאּפ ַא טנעיילעג

 ,דימת-טינ ןוא דימת יו ירפרעדניא ןענַאטשעגפיוא ןוא
 ,עװַאק רעצרַאװש טימ טיורב עכייוו עסייוו סָאד טייקעג
 ,טעמוא רעד ןרעדָא עניימ ןיא טיורגעג טָאה רעטסיוװ ןוא

0 



 קיליי ה

 .רעטכערעג ַא -- זנוא ןשיוצ רענייא רשפא ןאראפ

 ,גנונפָאה יד לעווש ןייז ןופ טביירט ר ע ןוא

 ןגרָאמ-ןב םעד ץַאיַאּפ םנופ טכַאל רע ןוא
 ,ךעלצימ עקיברַאפ טימ ךיז טניורקרַאפ סָאװ

 רעכעד עבורח רעביא סעדָא טגניז ןֹוא
 ,רעצרעה עבורח יד -- םיחבש ןוא
 תמא ןקידנואוו ןייז טימ םענייק טשינ ָאד טפארטש רע
 -- ןגעקטנַא םיא רע טלַאה ןײלַא ךיז רַאפ רָאנ
 ,רמוש ַא ,הלוגס ַא ,לגיפש ַא
 ןטסיירט םיא ןעמוק סָאװ םירקש עלַא רַאפ

 ,תונברק עטסיזמוא עלַא ףיוא ץורית ַא טימ
 עטכישעג ןפד עקיטולב יד ןענרעל ןוא
 ,ןיזפיט ןוא לופליפ ןקיצריוועג טימ

 ,ןוילעה םֹדָא ןופ םימכח יד ביל טשינ ייז טָאה רע
 ,םינינב עקיד'הואג יד טשינ ,רעטרעוו עכיוה יד טשינ
 ,ךילטעג זיא טנייה ,קיביײא זיא טנייה ,תושּפ זיא טנייה
 ,ןכַאז עטושּפ עלַא יו טושּפ זיא שטנעמ ַא
 רעסַאװ יו רעטיול ןייז ףרַאד טרָאװ ַא ןוא

 .רערעטיול ךָאנ -- הבשחמ ענייר ַא ןוא
 ןסיוועג ןיירמוא ןַא ףיוא ןיחש רעד רָאנ
 ,למיירטש קיד'הניכש ַא טימ ךיז טניורק
 ,םיליהת ןעמַאזנייא ןייז ליטש רע טמורב ,ןשטנעמ ,ָא
 ,טייקנייש רעקידעכָאװ רעייא ןיא ןָא ךיז טוט

 ,תבש רעקיטכילייולב זיא טכַאנרַאפ רעדעי

 ךלמ ןייק טשינ זיא זנוא ןופ רענייק

 טפַאשרעדורב יד קילייה רָאנ זיא קיליײיה ןוא

 םענייאניא םולש ןיא ָאד זנוא טלַאה סָאװ

 ,םינקז-רעמייב יד ןשיוועצ לָאט ןיא
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 גָאט סנטַאט םעד

 ,תועירי יד רעבירַא ךיז טגייב עטאט רעד
 ,קָאז ןעָארג ַא טקירטש עמַאמ יד

 ,זיא ירפ ןוא טמָארעגפיוא זיא בוטש יד

 ,גָאט רענייש ַא טיירג טנייה ךיז טלעטש סע

 ןוויוא םייב ץאק יד ,בוטש עניילק ַא
 ,טיירג ןעלמירד ןיוש זיא ןוא טַאז טציז

 ,ןביירש ןייז ןיא טפיטרַאפ טרעוו עטַאט רעד
 ,דיירפ עליטש ןוא ור טניּפש גָאט רעד

 ,רעגייז ַא טנַאװ ןפיוא זנוא ייב טגנעה סע
 ,טלעטשעגּפָא םיא טָאה עטַאט רעד רָאנ

 ןגייווש ןסיורג ןיא ןוא הוולש ןיא טביירש רע
 ,טלעוו יד רָאג זיא ןגייווש ןוא ור ןוא

 ,םירבד הרדס יד טדער ןדער רָאנ

 .טרָאװ ךילטיא וצ ןייא ךיז טרעה רע ןוא

 ןרָאי עשילגניא רָאג יד ןופ ,ירפ ןופ רָאג ךָאנ

 ,טרָאד --- רָאנ ,ָאד טשינ טבעל עטַאט רעד יו

 ,רעדער ףיוא קרַאמ ַא סעּפע ךיז טיירד אד
 ,"וזא גָאט םעד ּפָא ךיז טיירד ןוא
 .יולב רעדנַא ןַא ןיא למיה רעד ףיוא טייג

 רעטעלב-טעמרַאּפ עטיירב יד ףיוא ,ָאד ןוא

 ,רעטרע עקילייה ןוא טלעוו עקיליײה ַא
 .תוָא ךילטיא ףיוא טור תוטשפ עקיליײיה ַא

 רעטרעוו יד קילב ןייז רעטנוא אד ןסקאוזס ןוא
 .זָארג עטושּפ סָאד רעדלעפ ףיוא יו יוזא

 םיא םורַא ךיז טוט סע סָאװ וליפַא ןסעגרַאפ

 טנַאװ םייב טציז סָאװ עמַאמ יד וליפַא
 -- !ןעמונרַאפ ךיז טימ ,עליטש ַא ,עטייוו ַא
 טנַאה ריא ןיא ךעלזיפש יד זַא טיה יז

 ןרירַאב ליטש רָאנ ערעדנאס סנייא ןלָאז
 ןייא םעטָא םעד טלאה יז ןוא ךרָאש ןייק
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 ,ןריט טנזיוט ףיוא טכאמרַאפ טייטש בוטש רעזנוא

 .ןײרַא טשינ רענייק ןוא ,סיורא טשינ רענייק

 ,סנטַאט םעד ןצנאגניא זיא גאט רעד :טסייוומ

 ,ןײלַא רע יו ,רעקיטכיצ ַא ,רענייר ַא

 זנטעש ןופ ךרָאש ןייק וצ טשינ טזאל רע ןוא
 ,ןייגראפ רימ טמענ טנעוװו יד ףיוא ןוז יד זיב

 ,ןגיוא יד העירי רעד ןופ קעװַא טמענ רע ןוא
 ,טלעוו יד טעזרעד ןוא םורא ךיז טקוק

 רעגייז םעד ןָא טיירד ,ךיז קנַאב ןפיוא טלעטש
 ,טלעוו רעד ןופ לוק סָאד ןרעה ןָא ביוה ןוא

 ?עילידיא יד-טָא טמולחעג רימ ךיז טָאה ןעוו
 ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,טמולחעגסיוא יז בָאהכ
 עליטש סָאד ,עלעדייא סָאד ,בתכ סנטאט ןיימ
 ,םעד ןיא גנַאל גנַאל ןייש .רעטעלב טעמרַאּפ יד ףיוא
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 יַאוול ה

 לביטש ַא ָאד טאהעג ךָאנ רימ ןטלָאװ יאוולה
 ,בירעמל החנמ ןיב ,העש רערעמירפ ַא רַאפ

 גיהנמ ןקיטכיל ַא רעזנוא ןופ ןדער ןוא
 .הערַאקימ חסונ ןטימ ,שובשזעמ ןופ חסונ ןטימ

 רשוכה תעש ַא ןיא ָאד רעצימע טָאה'ס
 ןגאלשעגנא ןָאט ַאזַא קירוצ תורוד טימ
 ביוהנָא םענעדלָאג ַא טימ השעמ ַא ןופ ןָאט ַא
 ןגָארטרַאפ גנאלק םעד טָאה טניוו רעטסיוו ַא רָאנ

 ,םיסירטנוק סעמייש ןרעטעלב רימ ןעוט טציא

 .רעיוא םוד רעטרעוו יד וצ ףיט וצ ןגיינ ןוא

 ,הודח רעקילָאמַא ןופ ָאכע ןַא ןרעהרעד

 ,רעיורט ןקיבױלג ןקילָאמַא ןופ גנַאלקּפָא ןַא

 ןענָאמרעד טימרעד ךיז ןעד רימ ןענָאק יצ
 ?םיליהת ןקילָאמַא ןופ ןוגינ ןרעניד םעד

 דסח ןוא ףשיכ ןקיכאוו םעד ןליפא
 ,ןליּפש תונותח עמירָא ףיוא רמזילכ א ןוֿפ

 ןענָאמרעד וצ רעווש ךיז ןוגינ םעד זיאס לייוו ןוא
 ,המלש החמש יד טשינ זנוא וצ טמוק ראפרעד
 ןגרָאמ ךָאנ טעװ ,טנייה טינ ,הנומאב ביולג'כ רָאנ
 .ןעמייה עשידיא ןופ ןוגינ ַא ןייגפיוא ָאד

 ,עלַא ןפורפיונוצ זנוא טעװ סָאװ ןוגינ ַא

 .םידעפ ענעדלָאגניג טימ יו ןדניבפיונוצ

 ,שובשזעמ ןופ ןטייצ יד ןיא לָאמַא יו ױזַא

 ,םדקכ .הזוח ןקיליײה ןופ ןטייצ יד ןיא

 ,ןלַאש טעװ חישמ רפוש רעד :ןגָאז יז

 ,שודקה חישמ ןוגינ רעד : גָאז ךיא ןוא

 הלואג ןוא טסיירט ןופ תורושב ןגָאזנָא טעוו

 .שידָאמטלַא ,שימײהטלַא ,תומימת ןוא תומיענ טימ
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 ןדעי ןעמענָא סעװו רעדנואוו ַא ,שודיח ַא

 ?ןענַאװנופ ןטייז ריפ עלא ןופ ןקוק טעװ

 ?ןוגינ רעקיטכעל אזא ןָא טמוק ןענאוונופ

 ?ןענאדנופ ?ןסראדנופ :רעטסנעפ יד ןיא טקוק ןעמ

 ,שרדמ תיב ןטלא םנופ טמוק סע :ךיז טכַאד טָא

 .רעטנורא ,רעדינרעדנופ ,זיוה ןופ -- ךיז טכוד טא
 ןטייז ןוא ןגעוו ריפ עלַא ןופ :ךיז טּכַאד טא
 ,רעדנוזַאב ,חרזמ ןופ ,ברעמ ןופ רָאג טא ןוא

 ,שמש רעד לאוש 'ר ןפיולוצ טמוק טא ןוא

 :ןדנוצעצ -- ןגיוא יד ןוא ,טנַאה ןטימ טזייוו ןוא
 רעלעק סלקיזייא 'ר ןופ ,טרָאד סאגרעטסוש ןופ
 ,רעדנואוו ןוא ןעגנַאלק ענעדלָאג יד ןעמוק
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 דיל ַא

 איבנה והילא טָאה לָאמנייא רָאנ
 .טכארבעג ןכילרע םעד רצוא טסַאג

 רעדנואוו ןופ תושעמ עקירעביא יד
 .טכַארטעגסױא ָאד לשמ-לעב ַא טָאה

 םירפוט עגולק יד ןופ התכ יד ןוא

 -- טניּפשעג סנ םעד רעטייוו ןיוש טָאה
 ,ןביולג ןענרעל וצ עקיביולג-טשינ יד

 ,דניז זיא ,רעצ זיא ןביולג-טשינ לייוו

 לסיבַא טביולג רעקיביולג"טשינ רעד

 ,טייטש טרָאד תושעמ ענייש יד ןיא יו
 -- ,עטמעשרַאפ סָאד גיוא סָאד זיא רעטיב רָאנ
 ,טיורב ןופ קינאה םניא םס ריא טפירט

 ,תלוּפמ ַא בוטש ַא יו יוזא ןוא

 ,ּפָארַא דרע רעד וצ ןקור רעד טכערב

 לטיה עטשטעלפעצ סָאד -- הללק ַא
 ּפָאק ןפיוא טקורעגרעטנורַא ץרַאװש

 ןויזב ןופ שטייב יד ןוא --- טייג רע ןוא
 -- ןייבעג ןייז םורַא טעשטשיווס ,טעפיש
 רעטיר ןוא רענרעד עקיטניוװ ןופ טכעלפ

 .ןיורק עקיטולבטיור ַא םיא רעביא
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 ונמי שדהח

 ןגיוא יד ןופ ןַאמוט םעד סיוא רימ שאוו
 ,טלעוו ןייד ָאד ןעזרעד רעדיוו לָאז ךיא

 ןגייווצ ןוא רעטעלב טימ ץנאג ,םיוב ַא יו
 ,דלעפ קידרעמוז ַא ןופ ןוז רעד ףיוא

 ןגעוו יד ,ןכייט יד רעדיוו ןפע

 לָאט ןופ טפַאשדנַאל יד לקיוועצ ןוא
 ןגער םנופ יוט םענרעבליז ןיא ךָאנ

 לָאװ רעשיפָאש יו לפענ רעד ןוא

 ןכייה עקיגרַאב יד ןופ ןייגוצ טמענ
 סיוא ךיז ןלייש'ס ןוא ןגעקטנַא
 ןכיוה עשיחבזמ ןלייז יו

 .זיוה ַא ןוא םיוב ַא ןוא םיוב ַא

 קיבייא ןוא ךָאנ גנידצלַא זיא ץנַאג ןוא
 ,רירפ יו קיריורט-ךילרעדנואוו ןוא

 קיווייל טשרע ןגעקטנא זנוא טגָארט טָא ןוא
 ,ריביס ןופ רעדיל ענרעבליז ענייז
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 טוט סייודנאל ַָאשיז ףיוא

 ןעגנאגעגקעוװַא זיא דיל ןופ ןאמ רעד
 .ָאד ןעמעלַא ןופ געוו ןקיביײא םעד

 .ןעגנאגעגכָאנ זיא רעדיל הדע עניילק ַא
 .ָאלב ןלעקנוט ןורָא ןליטש ןייז ךָאנ

 ןטעָאּפ םלוע ןכָאנ ,קידריווקרעמ ןוא

 ,טנאפשעגכָאנ רעדיל יד ךָאנ ןבָאה סָאװ
 ןטעהנאמ קירב יד טיובעג טָאה סָאװ ןַאמ רעד זיא
 ,טנַאװעג ןעָארג ןיא ,ןעגנַאגעגכָאנ ךיוא

 ןגיובעגנייא לסיבא ןוא רעקנַאלש ַא
 ,ּפָאק ןסייוו-יינש ַא טימ ןַאמ רערעטלע ןַא

 ,ןגייווש קידתובישח ןייז טיול ןעזעג טָאה ןעמ ןוא
 ,ּפָארַא ובק ןיא ןקוקּפָארַא ןייז ןוא
 .+ וא קָפַׁו

 .ןזעוועג טנָאנ םיא זיא דיל ןופ ןַאמ רעד זַא
 -- טַאט רענעלָאטש ןופ ןַאמ רעד זיא רע שטָאכ
 ןזייא ןוא ןָאטעב ןופ קירב יד ןפרָאװראפ טָאה
 -- -- טעמכ -- טנַאה רעכילרעדנואוו רענעגייא רעד טימ

 טנזיוט-ריפ טנעה רע טָאה טנַאּפשעגנייא ןוא
 ,טבעוועג ןוא ןטכָאלפעג קירב יד ןבָאה סָאװ

 ןסיורד םענעגייא קיטש ַא ןבעגעגוצ ןוא
 .טבעווש ןוא טגנעה סע ןוא טלעוו רעסיורג סטָאג וצ

 ץיודנאל ָאשיז טימ טָאה שטנעמ רעקיזָאדרעד
 טקיװקעג ךיז ןייוו טימ יו ,דיל ןייש ןייז טימ ןוא

 רעדנַאנַאפ ןוא דנַאנַאפ םטיר ןטיול טָאה ןוא
 .טגיוועצ ןוא קירב ןייז ןפרָאװעגרעדנַאנַאפ

 ,םערוט טרָאװלואוו א ןוא גיוו ַא ,קירב ַא
 ,לָאטש ןופ קירטש ַא ןוא טרָאװ ַא ,בליז ַא
 םערוטש רעקרָאי-װינ רעטמיוצעג ,רעטמיירעג רעד
 -- לוק סיודנאל ןופ גנורירביוו עטסליטש יד ןוא
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 ןעמַאזוצ ןעייג ןוא רעדנוזאב ןעייג ייז
 ,ךיילג ךיז ןפערט ייז ןוא סיוא ךיז ןדיימ ייז

 ןעמארג עקיבייא ןענייז םישעמ טימ רעדיל ןוא

 .ךייט ןטימ שיפ ענעדלָאג יד יװ יוזא

 ָאשיז ,חוכיוו ןייק ריד טימ טשינ ריפ ךיא
 ,דיל ךילרעה ןייד טימ יווייס וטזיב טכערעג לייוו

 עשירפ רעטרעוװ ןענייז -- דיל ןייד ןופ טַאט יד לייוו

 ,טדימשעג טסָאה וד סָאװ ןעגנאלק עגנוי ןוא

 ,רעביל ןיימ ,ירפ וצ ןרָאװעג דימ טזיב ןוא
 ,גערב םוצ ןעמוקעג זיא ךַאוװ ןייד רעדייא ךָאנ
 רעביא זנוא טזָאל וד סָאװ רעדיל ענעדלָאג יד ןוא
 געט עקיבייא ערעזנוא ןכַאמ רעקיבײיא ןלעוו
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 ביולג ךיא

 ,לגיוו ןיא -- דניק ַא ןוא לגיוו ַא
 ,ביוש ןיא -- דניק ַא ןוא רעטסנעפ ַא
 ,לגיּפש םעד קירוצ טקעדעגעפָא ןוא
 ,ביולג ךיא ןוא רעיורט רעזנוא ןופ

 וליפַא טלקערבעגּפָא טשינ זיאס זַא

 ,ביוטש ןייק טייקיבייא רעזנוא ןופ

 ןליּפשוצ טמוק תודיסח עיינ ַא
 .ביול ןוא טכיל טימ טלעוװו רעזנוא ןיא

 -,רעדירב עביל ,ךיז חכ ןייא ןָא-טרוג
 -- ןייז ביוהנא רעד ןײלַא ןפרַאד רימ

 רעדיל ענעי ןופ הרוש עטשרע יד
 .ןיימ ןצרַאװש םעד ןליטש ןלעװ סָאװ

 ,ןביוהעגפיוא:ךיוה -- ןָאפ רעזנוא ןוא
 .סיוש סעמַאמ ַא ףיוא דניק ַא -- ןָאפ יד
 ,ןביולג רעזנוא -- ןגיוא ענייז ןיא

 ,סיורג רעזנוא -- טייקניילק ןייז ןיא ןוא

 -- השודק רעזנוא -- ןסקַאװ ןייז ןיא ןוא

 ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָא קיטכעמ טָאה
 ,השוב ןוא טייקניירמוא ס'אנוש םעד

 ,טכיל םענייר-קיבייא ןיא טכיול ןוא
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 רעקצָאק רעד

 ס'הגשה עניילק-ןיילק ןוא בוטש עניילק ַא
 .רעביל ַא םולח ַא ןוא עילידיא ןַא זיא

 ןייז לחומ רימ תונואג ןייד לָאז ,רעקצָאק לדנעמ 'ר
 ,רעבירא לעװש ןיימ טשינ רעמ ךיד זָאלכ

 הדע עמירָא ןַא ןייז שייבמ לָאמנייא רַאפ
 ,ןביולג ןופ ןוימד ןקילייוװרעד ַא רַאפ

 ןעמענרַאפ וצ ןעוועג הכוז סע טזיב וד זַא
 .ןביוא ןופ ,ךיוה רעד ןופ טרָאװ קידנלייה ַא

 ןצנַאג ַא רוד ַא ןופ םענייא שטָאכ טוג זיא
 ,םיקלח ערעגָאמ יד ןלייט ייז טספרַאד וד ןוא
 עגנאל ַא גנוצ ַא טקערטשעגסיוא ייז וטסָאה סָאװ
 ןקָארשרעד רעמ ךָאנ בושי ןקיריורט םעד ןוא

 עגרה ותואב עקַאט טניימעג ןבָאה ייז זָא

 הלילחו סח ןוא ןברָאטשעג זיא טָאג זַא

 גנונֿפָאה רענעדלָאג רעד ןופ קעל ןייק רעמ ָאטשינ
 ,עליטש ןוא עליואוו ,עכילרע ןוא עביל יד רַאפ

 הליהק עצנַאג ַא רעביא סע טקערש דיא ַא

 ןייד תילו ןיד תיל תמא ןַא ףיוא זיאס יו

 רעיוא ןטעקשטַאּפעג -לדייא ןייד טשינ טָאה סָאװ

 ןעיירש טרָאד ןדיא עטרעמוארָאפ יו ,טסַאּפעג
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 טויפ ַאזַא ןופ סירפָא ןַא

 ,השודק עטכעוושרַאפ יד

 ,טפַאשביל ענעגיּפשרַאפ יד
 -- המכח עטקיטלַאװגרַאפ יד

 ןסַאג עלַא רעביא רעיורט רעייז גָארט ךיא

 טלעװ רעניירמוא רערומכ רעד ןיא םורַא רעטאלפ ךיא

 | .ןָאפ עטקיטולברַאפ ַא יוװ

 ,ןָאטסיױא טייקטנלע ןיימ לָאז ךיא ןעוו
 ,גנונפָאה יד ןברַאטש טעװ

 ,רעגנוה ןיימ ןקיטעז לָאז ךיא ןעוו
 ,ןביולג רעד ןשעלסיוא ךיז טעוװ

 לפמעט ןקיליײה ןיא זַא ןָא זייוו ךיא
 ,ןהכ רעניירמוא ןַא טציז
 ןלזג ַא טפוש ַא -- זיוהטכירעג ןוא

 טבעלעג טציא טלָאװ איבנה הירכז ןעוו
 .ךלוה ןיימ ןיא ןעגנַאגעג רע טלָאװ

 .סעטַאמש ןיא טנטָאשעגמורַא -- סומע ןוא

 ,רימ ןופ ןעמולח רעדניק ןלָאז
 ,איבנה והילא ןיב ךיא זַא

 -- רעדניק ,והילַא רעייא ףיוא תונמחר ַא
 ,ןלעטשרַאפ ךיז ףראד רע
 ,ןסַאגרעטניה ךרוד ןענעבנג ךיז

 רעדניק ,םולח-וצ ךייא טמוק רע זַא

 ,גנורעטנומ טימ ןָא ךיז רע טקנירט

 ןטלעוו ןוא ןגעוו ףיוא רעטייוו טנַאפש ןוא
 ,חישמ ַא רוד ןרַאפ ןכוז
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 טייקנסירעגּפָא

 ,לגניא עטראנעגּפָא סָאד ןיב ךיא
 ,ןברַאטש רעטראנעגּפָא ןַא ןיוש לעװ
 ןעגניז ןעוו דיל ןיימ טעװ סָאװ יד ןוא

 ןברַא סעטיּפָאק יד זיב ָאד ךימ טעוו

 השורי ןיימ ןטלַאה ךילרעה טעוו
 .רעייט רצוא ןטסערג םעד רָאג יו

 ןשוק עניימ ןופ ןייוו ןטיור םעד
 רעייפ עסיז סָאד בייל ןיימ ןופ ןוא

 ןביולג-טינ ןיימ ןופ רעיורט ןרָאג ןוא

 ,וליפַא דשח ןיימ ןוא לפייווצ ןיימ

 ןביוט עָאלב -- ןגיוא עריא שטָאכ
 ןליטשוצנייא ץלַא טוואורּפעג ןבָאה

 ןגארטעגנגעקטנַא בייל ריא רימ ןוא
 ,ןברק ַא יו סקיטכיל ַא ,סייוו ַא
 ןגָאלשעג טָאג טָאה ,סיוא טזייוו ,ךימ רָאנ
 .ןברָאדרַאפ ץרַאה ןיימ םס טימ טָאה ןוא

 ןעגנאגעגנייא טשינרָאג רימ זיא סע
 ןענייּפ ערטיכ ןוא -- קילג עסיורג סָאד

 ,ןעגנַאפעג ץרַאה שלגניא ןיימ ןבָאה
 ןענייוו שטאכ לָאמַא טזָאלעג םיוק ןוא

 עילעטס ןוא טנעוו רַאפ לזמ ןזייב ןפיוא
 .ןלייא ריפ יד ןיא ןיילַא טביילבמ ןעוו
 ןלעווש עניימ ףיוא טנלע רעטיוט ַא
 ןליײט וצ םיא טימ טסגנַא ןעמוטש םעד

 אנקמ טשינ ךַאזנייק םענייק ןיב
 סנגעמרַאפ עלַא ןופ עטסנעש'ש זַא סייווכ ןוא
 ןענאדנופ טשינ זיא סָאװ דיירפ ענעי זיא
 .סגעוורעטניה םענעדלָאג ןקיביײא ןיא ןוא
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 ןשיט עטיירג-ןיוש יד ייב ,אד ןוא
 חרוא רענעמוקעג:טעּפש ַא ךיא ןיב
 ןיסירפק-ןיי םעד ןיא ךיז לגיּפש ןוא
 חרוק-ינב יד ןופ םולש םעד ןיא ןוא

 םיאנוש עלַא יד -- יניס ינב יד טימ
 ,םולשל ןעקנירט ןוא רעביא ךיז ןטעב
 םינָארַאנ ינב יד ןופ רַאנ רעד ךיא רָאנ
 ,םולח ןיא ךיד ןזיב ךָאנ ץלַא ייטש

 ןדיישאב עטסלקנוט סָאד ליוװ ןוא
 לגיר ןוא סָאלש רעטניה טביילב ץלַא ןוא
 ,ןדייר וצ רָאנ ַא טימ ָאד זיא סָאװ רָאנ
 .לגילפ ענעסירעגּפָא טימ רַאנ ַא
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 רימ

 וב-עטכישעג סָאד

 :רעגניפ ריא טימ זנוא רעביא ןעלטייט טעו

 ,עכַאװש טבש ַא

 ,ּפעק עקיד'הענכה
 סנקור עדימ-רעווש
 ;שיט-לפָאטרַאק ןעָארג םעד ייב
 טנַאװ רעד וצ רעמינּפ עקידרעפעלש
 ןקלעוו ךעלטעג עטסַאלברַאפ יד ואוו

 ,טיפוס ןופ ןטָאש ןביוט ןטנוא

 רעווש ןגיל טעו זנוא רעביא

 :ןגרָאמ ןקרַאטש םנופ טפשמ רעד

 סנקעטשילגָאװ רַאפ ןעוועג טיירג ןענייז ייז
 ןדרעװװש:םירגליפ ראפ טשינ ןוא
 רעטעלב עטצעל יד רעביא עטשלחרַאפ
 ,ךוב-רעיורט טנקיילרַאפ ַא ןופ
 ,ןפמודרַאפ לוק סטאג טגנילקס ואוו
 ןגָאז טעוו ןעמ סָאװ ץלַא ָא

 זנוא ןגעוו ןביירשראפ ןוא
 ,תמא רעקידעבעל רעד ןייז טעוו

 ,טָארט ןדימ רעזנוא ןוא ,רימ רָאנ
 רעקיטולב ךָאנ ,רע'תמא ךָאנ ןענייז
 ,טָאבעג סטייצ רעד יו

 ,קרַאטש ןייז טנָאקעג טשינ ןבָאה רימ
 טּפַאלקעג זייב'ס טָאה קיד'המיא וצ

 ,ריט ןוא טנַאװ רעזנוא ןיא
 לעװש רעדעי ייב טָאה טיוט רעד

 ;ןרעטיה רעדנַא ןַא טלעטשעגקעוװַא

 עלעגיוורעדניק ךעלטיא רעביא
 ,הפגמ ַא ןפרָאװעגרעבירַא

 עלעגיצ ערָאלק ,ענייש'ס)
 -- (הפשבמ ַא טנעכטַאלעגיצ טָאה

 ,קנערק עטיור ַא ָאד
 .עָאלב ךילנירג ַא -- טרָאד ןוא
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 ץערק ןופ ץנַארק ַא ןָאטעגנָא
 .ּפָאק ןשרעדניק ןטסנעלק ןפיוא
 ןַאמרעדנוַאװ רעד ןעוועג טשינ
 .ןלייה טפַאשביל טימ לָאז סָאװ

 ןלַאפעגדימ עלַא ןענייז רימ
 .טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטימ

 טנַאה ןיא זנוא וצ ןוא
 ןכָארקעגנײרַא ךוב-טעבעג סָאד זיא
 טנעה עניילק ערעייז ןיא ןבָאה רעטרעוװ יד

 ,םימשב ןגָארטעג

 ,קינָאה
 .עקַאמשעג ןענייוופָאלש
 רענייטש יװ -- ּפעק ערעזנוא ןוא

 .עדימ ,ןטעב יד ןבעל ןלַאפעג ןענייז
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 תולגה םלוע

 ,טרעדניצַא זיב טריפעג ייז טָאג סע טָאה ןיהואוו

 ?ןדיא עקיכָאװ יד ,עביל יד ,עניילק יד
 ,תולגה םלוע ןרעביא טריפעג ייז טָאה רע
 תולגה םלוע רעד ,רבדמ רעקיטולבדליװ ןימ ַאזַא

 ןרעיומ ןוא סעטַאכ יד ןשיװצ ןרעיול טרָאד
 ףרעױּפ ןוא ןרעגיט עקיסיפייווצ עטסזייב יד
 ,רעזענ עשיכירג ,עטסלדייא יד טימ ףלעוו עקיטשרָאדטולב

 .רעליימ ערעייז ןיא תונושל עטסגילק יד טימ

 יתולגה םלוע ןופ תוער-תויח יד
 םעציילּפ ערעייז ףיוא ןגָארטרעבירַא ןענָאק ייז ןלעוו

 ןדיא עקידעכָאװ יד ,עביל יד ,עניילק יד
 ,רעבייל ערעייז ףיוא --- תונויסנ ליפיוזַא
 .תומשנ עדימ עטעייטרַאפ ערעייז ףיוא

 תולגה םלוע רעד רעטסניפ ױזַא זיא רע
 ,רָאמרַאמ ןטסקיטכיל ןופ ןצַאלַאּפ עכיוה יד טימ

 .ןפמאל עקיטכַאנ יד ןיא ןוז רעטסקיצילב רעד טימ

 ?תולג סניוזא זיא סָאװ
 ,עקנילבערט רפס עז
 ,קינאדיאמ רפס עז
 ןליוּפניורק רפס עז
 !ןדיא ערעסערג יד ,ןדיא ערעכעה יד ןוא
 ?ןדיא עשי'צרּפ יד ,ןדיא עקידביטמוי-תבש יד

 תולגה םלוע ןרעביא ןויסנ ןופ גנַאג ןיא
 ,סעציײלּפ ענעגיובעג טימ ןדיא עלַא ןעייג
 ,ןדיא עטושּפ-ןיילק -- ןדיא עלא ןענייז
 ,טייקסיורג רעייז ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה עסיורג יד
 .השודק רעייז לסקא יד ןופ ןָאטעגסיױא ןבָאה עקילייה יד

 ,םינואג ןייק ָאטשינ ,סבוט-םשילעב ןייק ָאטשינ
 ,רענילבול ןייק ָאטשינ ,סרעװעשטידרַאב ןייק ָאטשינ
 ;םייוניע ןופ לובג ןיא -- תוכז לעב ןייק ָאטשינ
 ןענייפ ןוא םירוסי ןופ טייק רענעדלָאג רעד ןיא

 ןעניורק ןָא ,דובכ ןא עלַא ןעייג
 ןעמָאנ םענעביוהעג ןייק ןטימניא טשינ ןאמרעד
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 דובכ טימ ןוא םור טימ ןוא ביול טימ טשינ םעשרַאפ

 ;טעװָאקעג לרוג ןרעטסניפ םוצ ןעיײיג סָאװ יד
 ,סעצײלּפ ענעגיובעג יד תולדג טימ טשינ םעשרַאפ
 .תומשנ עדימ יד ,םיפוג עטקיכָאװרַאפ יד
 ,לודגה :םיא טסגניז וד ןעוו ,ןביוהעג טשינ טָאג טרעווס יו

 שודק ַא רעטסוש ַא ןרעו רעקילייה טשינ ןָאק
 ,ןדייל ןופ גנורעטייל רעד ןיא ףוג ןייז טלקיוו סָאװ
 ,םויק םענעגייא ןייז רַאפ ןעמָאנ ןייק טשינ טָאה טָאג

 ,םייוניע יד-טָא ןוא ,םירוסי יד-טא ןוא
 ןעמָאנ ןייק ןוא םש ןייק ןבָאה טשינ ןיוש ךיוא ןענָאק

 תולגה-םלוע ינב יד ךָאנ ייז ךיז טמולח סע
 ,עצנַאג ןוא עקרַאטש ָאד ךָאנ םורַא ןעייג ייז זַא

 :רעצנַאּפ ַא ןגָארט ייז זַא ,סיוא ייז ךיז טכַאד סע

 הרובג טימ ןענַאּפש ייז זַא ,ייז ךיז טמולח סע

 ,הרוש רענעלָאטש ַא ךָאנ הרוש ענעלָאטש ַא
 ןסקַאוװרַאפ ןטייווצ ןיא סנייא -- סנטָאש רָאנ ןענייז ייז רָאנ
 ןעלסקָא-בעװניּפש יד ףיוא ןדרעווש-בעווניפש טימ
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 העש רערעווש ַא ןיא

 ,םַאל ַא ,דניק ַא ,ןייז אנקמ זָארג ַא

 ,ךיז ןבָאל סָאװ יד טשינ
 ,רעדיל טימ ךיז ןעמס ןוא

 יורג טרעטכינעגסיוא ,קידייל ןוא

 ךָאנרעד ןָא ךימ טקוק
 ,רעדיוו ןגיוא עקידרעסַאװ טימ
 ,טלעוו עקידהמהב יד ,עגולק יד

 ,טָאג טשינ ןיד ךיא
 ,לפש טרעוו טלעוז ןיימ ןעוו רָאנ
 .ןעלנַא ןַא רימ ןטָאש ןוא טנאוו רעדעי זיא
 ,דניז ,םיאטח ףיוא הבושת:לעב ַא רעו
 ,ךימ טָאה לרוג רעד ןיהואוו
 דנילב רעטסיוו רעקיבורג ַא ןיא יו

 יעגר עטַאז עשיריזח ַא -- טפוטשעגניײרַא
 ןגערפ לגיפש-ןטָאש םעד ייב רעדיוו םעדכָאנ ןוא

 ,תוטש ,םוניהג ,שנוע ףיוא

 תוכז רעד-טא-עבטמ ענעבירעגּפָא ןַא
 .תובישח ,טייקטלייוורעדסיוא ןופ
 ,םינָארַאנ רוד ןקידלסעג ַא ןיא
 טנַאק ןיא ָאד דיחי ַא ןיב רענייא ךיא
 ,דנַאל בוט-םשילעב ךילרעדנואוו ַא ןופ ךָאנ דער סָאװ
 ,םענורב םענעדלָאג ןקידנלַאװק ןייז ןופ ןוא
 םיא ןיא ךיז ךיא שַאוו םולח ןיא
 ,ןגיוא יד ,ןרעטש םעד ,טנעה יד

 ,ןגייווש ןטנָאזירָאה עטייוו יד רעה ןוא
 ןעניוטש --- עכיוה יד גרעב יד
 גנעג"ןגרָאמירפ עקילייה ענייז ןופ

 .ןעניילפ-רעדלעפ יד רעביא
 ,רענייק טשינרָאג ןיוש קנעדעג רימ רעסיוא
 ,רענייטש יד טשינ ןגעוו יד ףיוא ןדער םענייק וצ
 ,רעטנורַא טשינ ןפור ךעלגעוורעטניה ןייק

 .רעדנואו טימ טשינ ןעילב ןעלמיהטנווָא ןייק
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 :ןעלּפאלּפ לָאז ךיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ שירַאנ
 ,דנאל םעד-טָא ןופ טשינ ןיבכ
 ?ןענאוונופ ?ךיא ןיב ןעד ןענַאװנופ

 דמאז סָאד געוו ןרעטניה ךָאנ ןעעז ןגיוא עניימ רָאנ
 ,לגעוו ןייז ןופ ןטָאשעג ליטש ךיז בָאה סָאװ

 ןענַאּפש לדרעפ ךילרע םירָא ןייז רעה ךיא
 -- -- קיאור ,ךילעמַאּפ ןענַאּפשכָאנ ךיוא --- םיא ןוא

 ,רע -- ןוא ךיא
 -- ,רימ ךָאנ ,רערעטעּפש ַא ךָאנ רשפא ןוא
 ,קיאָאד ,קיטציא ,קיטנייה עלַא ןענייז רימ
 ןעילג ןוא ןרעטנומ ןוא ןקיטעז רעדיל טשינ ןוא

 רעדיל יד ןײא-טנַאּפש סָאװ רעד רָאנ
 ,סארַא ,ּפָארַא לָאט ןיא ןייג ייז טסייה ןוא

 ,רעדינרעדניא ,רעטנורַא
 סיוא ןעװערָאה ןשטנעמ ואוו

 ,ןבעל רעייז ןענייּפ ןיא ,סייווש ןיא
 טָאה רענייא ךילטיא ןוא
 ןבעגעג טלעוו רעד טכיל ןייז ןופ לסיבַא
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 ביול

 .טּפשמ ןופ געט ןענייז יודיוו ןופ געט יד
 ןשטנעמ םעד יװ רעליואוו ךָאנ זיא ןעמעוו ָא
 ןּפיל יד ףיוא רעטרעוו ענייר טימ טמוק סָאװ

 ,םימחר ןעמורפ ןיא ,ןיד ןייז ןופ ןהעש עטצעל יד רַאפ

 םיצפח עמירָא יד רעביא גיוא ןייז טכייל טלַאפס

 ,טעב ַא ןוא לקנעב ַא ,שיט ַא --- בוטש ןייז ןופ
 .ןצייה םוצ ץלָאה לסיבַא -- טרָאד לקניוו ןיא

 ,טעלג סָאװ טנַאה עדלימ ַא יװ ,טייקליטש-ןטַאש יד

 גנירג יוזא ךָאנ זיא ןעמעוו זיא --- םיטעמוא טור

 .ךיילג ןוא טוג ,ךילרע ןענאדנופ ןיײגוצקעװַא

 ,ןדנעלב ךיז ךָאנ רעביא טשינ רע טזָאל ץנאלג ןשלאפ ןייק

 יָאד טנעוו ענייז ןיא טקעטשרַאפ ואוו תורצוא ןייק

 טנַאה רעד ייב ןדייז ןטוג ַא יװ םיא טריפ רָאנ דניק ַא

 ,דנַאל עקילייה סָאד זיא סָאװ ,טייקיבייא ןופ דנַאל ןיא
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 טוג

 ,לסיבַא ןלָאצּפָא ָאד בוח ןרעווש ןיימ

 ;ןעמאנ ַא ןָא ןטָאש ַא -- ןייז םעדכָאנ ןוא
 ןעגנַאגעגכרוד לָאמנייא זיא סָאװ רעלגאוו ַא
 ,ןטלעװ עגנוי יד ,טעטש ענייש יד

 ,ןשעל ךיז ןעזעג ייז ןוא

 םודס רעביא טלגָאהעג ןבָאה תוכמ סטָאג
 ,רושא רעביא ,םירצמ רעביא

 טלמרומעג ךיוא סעּפע בָאה ךיא ןוא

 גנושטנעב ןופ טרָאװ ַא ןוא הללק ןופ טרָאװ ַא
 -- ,טנַאװרעטניה ַא ייב טקורעגקעװַא ךיז םעדכָאנ ןוַא
 המכח םיקרּפ יד ןרעטעלב
 ,ךוב ךילרעה ַא ןיא ןטרָאד ןיא אד
 טַאהעג ביל קיליײה יוזא בָאה ךיא סָאװ

 ןצנאגניא קיטליגכיילג טשינ טציא ךָאנ ןיב ןוא

 קנואוו ןקידנעלקניפ ןקידווענח ןפרַאש םוצ
 דַאנעג ךילרעדנואוו ַא יו ,טרָאװ טוג ןיילק ַא ןופ
 טכילמייהראפ טכענ עטסיװ ערעווש רימ טָאה סָאװ

 ןגיוא יד ןיא רימ טקוקעג שירזממ ןוא
 ,קחצי בקעי ,ךימ גלָאפ

 ,ךימ גלאפ ,לאגיס ,ךיד טרַא סָאװ
 ,טוג זיא טלעוו יד גגָאז ןוא
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 סעדייז עניימ

 ןעקנארש עכיוה ייווצ טָאה רעניימ עדייז ןייא
 ,םירפס עקרַאטש ,עסיורג טימ

 ךוק ןיא עצילָאּפ רעטלַא רעד ףיוא -- רענייא ןוא
 ,עליטש ןטייקילייה רָאּפ ַא

 ,בקעי ןע ןַא ןוא ךעל'הלש ,ןתוינשמ
 -- ,טעב םייב ,ךיז ןבעל לטיש ןפיוא ןוא
 -- ,םיליהת ןכילגָאט-גָאט ,ןטושּפ םעד
 .העש עלַא ןוא םוי לכב רבח ַא

 הסנרפ-גרָאז רעד ןגעוו ךיז ןדערוצפיונוצ
 ןעוועטסיוו למערק ןיילק ןייז ןיא סעצילָאפ יד ןעוו

 ,גָאט ןטימניא ןָא טרָאד ךיז ןצעז סנטאש ןוא
 .ןענערָאװ ,ןעלמרימ ,ןקערש ןוא

 ,רעניימ עדייז רעטוג ,רעמירָא ,עדייז ָא

 ,רעטלַא ןַא ןוא רעגולק אזא ,רעסייוו ןימ ַאזַא
 ,דחפ ןפיוא הטילש ןייד ךָאנ זיא ןיילק ןוא

 ,טלעו רעד רעביא ןעיָאו ןטניוו עקיטולב
 .סעברָאה ןביז רעטנוא רעצנַאג ַא רוד ַא

 ןבעל ןכאווש רעזנוא ןופ טנעוו -- רעטערב עראד יד
 טכַאנרַאפ-ירפ ןדעי לפאצ ַאזַא ןעוט
 ,ברעמ ןפיוא ןענערב ןעלמיה יד ןעוו
 ,לוק ןפיוא ןרעיורט סרעטסיולק עטייוו יד ןוא
 ,עדייז רעטוג רעגולק ,עדייז ַא

 :טנלע ןטימ ןקיאורמוא ןגיוא ענייד ךיוא

 ?ןָאטניהַא ךיז רימ ןלעװ ואוו ,רימ ןלעוו ואוו
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 ם ייח ל

 ,ךיוה ןייק וצ ןבעל ןיימ ףיוא טשינ ביוה

 רעדינרעדניא ןעשטאווק ןיוש ָאד ךימ זָאל

 ןדיא-םינלטב עכילרע עניימ טימ
 .רעדירב - ,ןדיא-םכילע-םולש עקיטכיל עניימ

 :הגרדמ יד עניימ זיא'ס

 ,רעגייז םיקו יח רענעכעלב רעטסָארּפ ַא

 ןעלכיימש ןּפיל יד ןיא רָאנ גנירג ןוא
 ,םישובלמ-ףיוה ענעטעמאס יד ףיוא
 השורי עקיצנייא ,קיצנייא יד ןוא

 :ןעמַאמ-עטַאט עמירָא עניימ ןופ
 לכיימש רעגולק ,רעטוג ,רעמורפ רעד

 ;ןע'מס ןוא ןזגורב טשעלרַאפ סָאװ
 םידי ענעלָאטש ףיוא-טדניב
 ,ןפונק-ןטסיופ עזייב ערעייז ןופ
 ןכעלטיא וצ ךיז ןקערטשעצ ייז ןוא
 ,ןטלעװ ,ןשטנעמ ,םכילע םולש

 !ךָאװטימ ןעװַארּפ רימָאל

 !םייחל ןליּפש רימָאל
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 סָאווראפ

 ןלייצרעד רעדיוו ןוא ןלייצרעד טשינ סָאװרַאפ
 .היהש השעמ ַא ,ןטכענ ןופ השעמ ַא
 ,לקינייא סָאד-טָא טשינ טעװ

 .האנה ןבָאה ךָאנ עדייז רעד שטָאכ טעוו

 עלייוו ַא ןסעזרַאפ ךיז בָאה ךיא -- ןוא טא
 ,םוקמ ַא סעּפע ןיא ןטכענ-ינב יד טימ
 ,הלילב ,ךילטעּפש ןיוש זיא'ס : םורַא ךיז טקוק'מ

 .ןקָארשעגרעביא טשינ טעכיוא ךיז ךיא בָאה

 עצנאג ַא טנגוי ַא ָאד טמָאזרַאפ ךיא בָאה

 .םישישי רעטיול טימ ןבילבעג ןיב ןוא

 ןצנאט ָאד ןגעלפ ייז יו טלעוו יד טשינ טסייוו
 ןשיט וד-טא םורַא םידיסח טימ לטרַאג ַא

 ףרצמ טעכיוא ןעמ זיא דָאר אזא וצ
 .םוחי ןייק טשינ טגערפ ןעמ ןוא סאג ןופ רמזילכ ַא

 ברעמ ַא ןרעה ךיוא געמ יוג ַא ןכש ַא

 .ס'החיש ערעזנוא ןופ לטרעוו ַא ןּפַאכ ןוא

 ןענעק לָאז לרע ןַא סעיינ ַא ןעד זיא יצ
 .ןוגינ טימ ןוא ּפָארט טימ שידיא עלעסיבַא

 ןענָאטנַא ןרַאד םעד טשינ ןעד רימ ןעקנעדעג

 .ןגיל ןייק ןגָאז טשינ שידיא טסָארּפ ףיוא טעװ סָאװ

 ,סנרָאג ןצעביז ףיוא ןרקש ַא ,רענגיל ַא
 ףרעװש ךיז שידיא ףיוא רעבָא םיא ןעמ טסייה

 ןרָאװעג רָאג שטנעמ ןימ רעדנַא ןַא רע זיא
 .ןרעטש רעד םיא טכיילבס ןוא ןגיוא יד טלטניּפ

 ,לדיפ אזא טָאהעג טָאה ןָאטנַא רעד טָא
 .תונמַאנ ,סענורטס עשידיא טימ לדיפ ַא

 לדיל שיכוטסַאּפ ַא לדיפ םעד וצ ןוא
 תונמחר ןיא ץרַאה ןייז סיוא טײרּפש סָאװ לדיל ַא
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 ,לגילפ א יװ יוזא םיאורב סטָאג עלַא ףיוא
 ןציש וצ עלא זנוא לגילפ רעטייוו רָאלק א
 ,ןוגינ ַא טימ יוג ַאזַא ןַארַאפ ךָאנ זיא'ס זַא

 ןציז וצ ענשארטס טשינ ףראד-טלעוו ןפיוא זיא

 דיסחה לרע רענעי טניז זַא ארומ בָאה'כ
 ,ןפָאלטנא םיבושי-ןלַאט יד ןופ זיא
 -- טושפ טינ רָאג טלעװ רעד ןופ רעצ רעד סעּפע זיא
 ,םינורב עטזָאלרָאװרַאפ ,רעדנילב ַא סנגעוורעטניה

 ,תולגה לזמ רעד ,לזמ רעווש רעזנוא ןוא
 ,ןעגנירד וצ ןיוש ןייש טשינ יאדוװַא זיא םעד ןופ
 שילָאּפ ןופ לקניוו ַא ןיא ןזָאל שטאכ ןלעוװ טלָאװכ
  ןעגנילקרַאפ לָאז ןייבעג טנלע ןיימ ךרוד ,רימ ךרוד

 ענעי ןופ ןוגינ רעטרעדנואוורַאפ רעטצעל רעד

 ןעמַאלפ יד יו טנעה יד טנפעעצ ןבָאה סָאװ

 ןענערב סָאװ סנרָאד יד יוו ןעוועג ןענייז ןוא
 ןעמַאזצ הניכש רעד טימ ןענערב ןוא ןענערב סָאװ
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 טנצ מ גאר פ ַא

 ןָא טשינ טכיל ןייק ןיוש ןעמ טדניצ םענייק ךָאנ
 .סיוא טשינ טרָאװ קיליײה ןייק ןיוש ןעמ טדער םענייק ךָאנ

 ,ןָאפ עטקעלפרַאפ-טולב ַא טגיל רעמַאק רעזנוא ןיא

 סיורג ןוא ןעוועג ווארב זיא סָאװ רענייא ןוא
 -- דנאל סָאד טעװעטארעג טָאה ןוא גירק ןרעווש ןיא

 .טנַאװ רעד ןופ לקניוו ַא ןיא לדליב ןייז טגנעה

 ,קילב ַא טוט ןוא לָאמַא וצ טייג רָאנ עבָאב יד
 ,קיטעמוא ןיוש ךָאנרעד גָאט ןצנַאג ַא טביילב ןוא
 ,ןיילא ןייא ,טרעדנוזעגּפָא ,רדח ןיא ךיז ייב טציז יז
 ןייגוצ גָאטײב ןעמוק סעמומ ,סרעטעפ יד זַא ןוא

 .ריט ריא וצ יז טכַאמ ,שיט:-ייט םייב ךיז ןצעז ןוא

 ,ריא ףיוא תעגושמ ןרעדױלּפ ייז ןוא ןעקנירט ייז

 ןֶָא טשינ ייסיוויס ריא טייג סע רָאנ סע טסייוו יז

 ןָאט וצ טינ טשינרָאג ןיוש טלעוװ רעייז טימ טָאה יז
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 טייצ - דמערפ

 ךעלגעטש ערַאד עלָאמש יירד בָאה ךיא
 ןטָארטעגסלוא ןעלגַאװ גנאל ןיימ ןיא
 -- למיה קיטש יינ ַא רימ טיולב ןגעקטנַא
 .ןויסנ ,רעצ ךרוד דנַאטשרַאפ ןיימ טסָאה
 .טרעטיילעגסיוא ןוא טרָאלקעגסיױא רימ

 ןיוש טפארטשעג גונעג בייל ןיימ טסָאה :ןיימכ
 .המשנ ןיימ ןופ טייקדימ יד טסעז ןוא

 ?ןצייר טשינ רעמ ןיוש ךיז טולב ןיימ טימ טסעוו

 ןהעש עטסטעּפש יד זיב ,טשינ ור ןייק ליוו ךיא
 ןייגוצ רעטסנעפ ןיימ וצ ךיא לע טלמעד ןוא

 גנַאהרָאפ םעד ןקורַאפ לעווכ ,ןייז טעװ טכַאנרַאפ
 ,עדמערפ ַא טלעוו ַא ךיז רַאפ ןעזרעד ןוא
 ,עטכַאדעגסיוא ןַא ,עקידייל ַא

 ןזעוועג דיראי ַא טרָאד זיא לָאמא
 ,עיסעצָארּפ ַא ןיא למוט-רעקעלג ַא
 ןעגנַאגעג גרַאבפױרַא ךיוה-ךיוה זיא סָאװ

 רעטסנעפ ןעארג םנופ קעװַא ייג ךיא
 ןגייוש קיבוטש ןיימ ןופ גנע רעד ןיא ביילב ןוא
 ,ןכַאמרַאפ רימ םורא טנעוװ יד ךיז ןלעװ דלַאב

 ,ץעגרע ןייק ןיוש ָאטשינ -- ןענאדנופ ןײגקעװַא

 .עדמערפ ןרָאװעג ןיוש לָאמַאטימ ןסַאג עלא

 ,ָאכע ןַא זיולב רשפא ,ןרעה טשינ ןיוש לעװ ךיא

 רעיוט ןיא קָאלג םענרעּפוק ַא טימ טעוו ןעמ ןעוו
 ,טרעדנוהרָאי םעיינ םעד שימרוטש ןעגנילקפיוא
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 ֲא ד

 דרע רעקיזָאדרעד ףיוא ןבָאה יז

 ,טכערעג ןופ טכער ןגעק םיטּפשמ טריפעג
 ,טכענ עטלַאק יד ןיא תוברוח יד ןופ םימותי ןבירטעג

 טוה םענרעבליז ַא ןיא ןדירפ םעד טצוּפעגסיױא ןוא
 דרעב עטרימופרַאּפ טימ טצלָאטשעג-ןגעקטנַא םיא ןוא

 ,טוג ןעוועג קיביײא ןוא דימת יו ייז זיאס ןוא
 ,טנייועג טשואיראפ טָאה קלָאפ ַא
 .טנערבעג םאלפדליוו ןיא טָאה דנאל ַא

 ןבילבעג ךיוהרעדניא ץלַא ךָאנ ןענייז ייז ןוא
 .טנעה "עלעדייא,, יד ןיא ןשטייב ענעלָאטש טימ

 ןָאפ רעלעג ריא ףיוא ןעמָאנ סטאג טָאה גנודנעש יד
 ןָאטס םענעביוהרַאפ ַא טימ ןפָאלעג ןוא טרעטאלפעצ
 ,ןָאנבױא ןפיוא ןבילבעג ץלַא ןענייז ייז --- ןוא
 .רעלירט עשיזַאשזד ןוא סעתיליל עטעקַאנ יד טימ

 רעליּפש "עטענ, יד טימ ,ס'הדועס עטעפ יד טימ
 ,טכירַאפ ןקירב יד רעדיוו ןעמ טָאה ןטנוא ןוא
 .טריפעג טָאטש ןרעטניה טסימ ןוא טולב סנגָאװ ןוא

 ,ץלַאז רעקידורב יו סייווש ,ךָאװ עטעװערָאהרַאפ

 זלַאה םענעפרָאװרַאפ ַא טימ טנוװָא רעדימ-דימ רעד ןוא

 קירטש יד ףיוא טעפירקס -- ,טעפָארכ
 גרובסמַאיליװ סיורג רעטקערטשעצ-קיטכעמ רעד ןופ

 .קירב
 ידרע רעטעּפורעצ רעקיזָאדרעד ףיוא
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 ןמלש רעטעפ ןיימ

 ,זגור ןוא ורמוא טימ ןבעל ןיימ זיא טציילפרַאפ

 ,אנוש ַא טימ בוטש ַא לסעג םורק ךַאלטיא ןיא
 ,טפשמ ןשרעדניק ַא ריפ -- ךיז רעביא ךיא ןוא
 ,ןפָארטשאב טשינ ברַאה-וצ ךיז ןָאק ןוא

 לקניוו ןטסמַאזנייארַאפ ,ןטספרַאש ןיא ןיבכ
 ,ןסקַאװרעד ןוא טפייררעד
 טולב קנארק ןגייא ןיימ ןופ זייב סָאד ןוא

 ,טנרעלעג ןכאז עקיטכיל רימ טָאה
 רעדיל וצ תועט ןטסרעטיב ןיימ ןעגנוזרעד בָאהכ
 ,לזמ םענעכָארבוצ םירָא ןיימ ןיא טכיראפ סעּפע ןוא
 טָארט ןשרעלטעב ןיימ ןפעלשרעד ןענָאק לָאזכ
 לָאט ןיא לפרעד ןטסקירדינ ןיא ָאד
 ,טָאג רעשינצבק רעד טשרעהס ואוו

 : ןעניילפ ענירג ףיוא טשרעה טָאג רעשינצבק רעד
 ;לפָאטרָאק ןטייב ןוא טיורק רענעטרעג
 .תומהב עקידהענכה .,ךַאלעכלעטש עטעטַאלראפ

 תומש יד ןקיכָאמ סע ואוו ,רעלעק לוש ןיא ,ןטנוא ןוא
 .תונועגש הלבק עלעקנוט טימ רעטעפ ןיימ טניואוו

 ,ךַאדלוש ןרעטנוא טרָאד ןטסענ עשלגייפ יד ןיא םיזמר עפיט טעז

 ,םיליהת ןסיורג-סיורג ןייז טימ טכענ יד ןכאוו ענעברָאטשעג וצ טייג ןוא
 ,רעליטש ,רעקיאור טרעוו ןוא רעמינּפ עשמיתמ יד ןיא ןייא ךיז טקוק
 ןגיוא עשירעדניק ,עכַאלדירפ טימ םינפ ליטש ןימ ַאזַא

 .ןגייווש סָאד טשינ ןלופָא ,טינ רענייק ,טינ רענייק טָאה
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 ט ע בע ג

 המכח לסיב סָאד ,טָאג ,םצמצמ ייז ָא
 ,סיפ ןוא טנעה ענייז ןעלקַאװ ןעמענס רעדייא

 בייל ןייז טימ ןבעג הצע ןייק טשינ ךיז ןָאק רע ןוא
 ,טנרָאד ןוא טראד סָאװ

 ,ךעלרעסאוו עלעג טימ גָאט ןדעי סע טכייפאב רע
 טעב ןייז וצ םימוטרח יד ןפור ןָא טביוה ןוא

 ור ;ףושיכ טימ םיא ןטעלגרַאפ ייז ןוא
 ,ןשטיינק-ןדנואוו עָארג יד

 שטנעמ-ןב רעקילָאמַא רעד טָאה סָאװרַאפ

 -- ,טרעוו םעניילק ןייז סיורג יוזא ןענַאטשרַאפ
 בייל ןייז טימ ןגָאז-יודיוו ןקָארשעג טשינ ךיז
 ךָאי ןייז ןוא ןבעל ןיילק ןייז טקידנערַאפ גָאט ןדעי ןוא
 ,החונמ רעקיבייא ףיוא ןעוועג טיירג ןוא

 ןסיורג - ץהירב ױזַא ךיז רימ ןליוו ןעמעוורַאפ

 ,טנעה עקיאורמוא-עגושמ ערעזנוא טימ
 ךיז ןופ ןעילפקעווַא רימ ןליוו ןיהואוו

 ,םַאלפ-לגילפ םענעלָאטש ַאזַא טימ טלעוו רעד ןופ ןוא
 טנעהמייה ,טנעוומייל עקירעדינ רָאפ יד זַא
 ,ךַאדלטיה ןטַאװעכָאמ ןטלַא ןטימ

 ןשינעטסיװלמיה יד ןופ קירוצ זנוא ןפור

 ,םירבא ח"מר עמירַאװ עריא טימ דרע רעד וצ

 לעווש ןופ עװָאקדָאּפ רעטרַאה רעד וצ םינּפ ןטימ ןלַאפ רימ
 םוטש ןוא ליטש ןגיל ןביילב ןוא
 ,לרוג םנופ סמערָא יד ןיא טרעמַאלקרַאפ
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 םילוגליג

 טנעקרעד ךיוא ךָאנ בָאה ךיא ,ָאי

 ,טנעו ריפ סרעטָאפ ןיימ ןיא טכיל סטָאג

 טירט עליטש ענבָארד סעמַאמ ןיימ ןיא ןוא

 ,טימעג עטוג סָאד סעמַאמ עלַא ןופ

 קעװַא גנאל ןיוש ןענייז סָאװ עלַא זַא ביולגכ

  :געװ ןטסנרָאלרַאפ םנופ םוא ךיז ןרעק
 ,קירב רעצראווש רעד ךרוד
 ,ק"רב רעסייוו רעד ךרוד

 -- קירוצ ןיירַא טלעוו ןיימ ןיא ןעמאק עלא
 ,דרָאב רענרעבליז ,רעסייוו רעד טימ --- עדייז רעד

 ,טרָאװ םענעדלָאג ,ןרעטיול ןטימ -- עטַאט רעד
 ,רימ ןיא ןעגניז תמא ןכיוה רעייז רעדיוו רעהכ

 ריט רענעפָא רעד ךרוד ןוגינ-םיליהת םעד יו
 ,זיולק רעטלַא רעזנוא ןיא ירפרעדניא-רעמוז
 .סיוא-טלעוו ,ןייא-טלעוו ,סיואיגָאט ,ןייא-גָאט
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 רפס ַא ןופ לעווש םייב

 ,לעווש ןלָאמש םייב ןייטש ביילבכ
 ,רפס ןעמורפ ןופ רעש םייב

 יגעוו ןופ ךיש יד ּפָא-ביוטש
 ןֶָא רעגניפ ַא טימ פאלק
 ןיד ןוא ליטש ,דימת יװ

 . ,ףורנײרַא ןפיוא טרַאװ ןוא

 ,טינ ךרָאש ןייק רעה ןוא ןייא ךיז רעה ךיא
 ,רענייק טשינ קינייוװניאנופ רימ טרעפטנע סע

 ;הדומ ךיז ןיב ךיא ,זיא תמא ,תמא סָאװ
 ןענָאלָאק ,ןרעיוט עכיוה יד טימ םירפס יד וצ
 ,רעבליז ןופ ןעלדיטשייב ןוא ןלעוושלמרימ
 רעסעלש עטצנאלגעצ ןוא עטדליגעג
 ,ןעמוקפיורַא ָאד ןטלעז-רָאג ךיא געלפ

 -- .ךיז טעװרעקעגקעווַא ,לָאמא רָאנ ןעגנאגעגכרוד
 ,היכז יד רימ רַאפ טשינ

 תורטע ןייק ןוא סעגָאט ןייק ביל טשינ בָאה ךיא
 ,דלָאג ןופ סעקידָאּפס ןיא ןכילשטנעמ ןייק ּפָאק ןייק
 ,תונחלש עקיכָאװ ןוא קנעב עטסָארּפ ערעזנוא ףיוא
 ,הנשמ רעדנַא ןַא רָאג טנרעלעג ןעמ טָאה
 םינּפ ןייז קעװַא לָאמַא טמענ סָאװ אנת ַא זַא

 רעטסנעפ ןיא קוק ַא טּפַאכ ,הרות םידומע יד ןופ

 -- ,ןקרַאמעג יד ןופ קלָאפ םוצ ןעגנושטנעב טלכיימש ןוא

 ןענרעל ןייז ןוא בושח םדָא ןַא זיא אנת ַאזַא
 ,ןגָאמרַאפ זומ הרות עקידעבעל יד סָאװ ןעמעט עלַא טָאה
 ןעד סע טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ

 ןעלטיה עטשטיינקעצ טימ םלוע ןַארַאפ ןסאג יד ןיא ןײגסיױרַא
 ,סנרעטש עדימ .,עטגרָאזרַאפ ,רעמינפ עטברַאקעצ
 המחנ ןפָארט-יוט ַא ךָאנ עקידנטעב ןגיוא
 -- .ןגרָאז עקידנרָאצ ,עקידנרָאד יד ףיוא
 ,אנת ַא ,דיא ַא טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ
 ,ךעלעגייפ ענעדלָאג טימ ּפָאק ןפיוא קידָאּפס ַא טימ
 ,טנרעלעג ןענערעל ןָאט-ןָאטעג ךיא בָאה יוזא

 ,לקירב ןפיוא ןילוח:תחיש קילײה ָאד טרעהעג ךיא בָאה יוזא
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 סעבָאב-עמַאמ וליפַא טדערעג ןבָאה יוזא
 ,תבש ןדעי ָאד - שמוח שטייט ןיבו הניחת ןיב
 .,טנייה קיטעמוא-קָאטש רימ זיא רַאפרעד

 ,םדקמ רָאי רָאפ ַא טימ לָאמַא ,לָאמַא
 טלעטשעגפיורא סופ ַא בָאהכ ןעוו

 ,סחנפ שרדמ רעד יװ ,לרפס קידעטאכ אזא ןופ לעווש ןפיוא
 -- ,סקיצנייא ןַא לרעטסנעפ ַא ,גנַאגניירא קירעדינ ַא

 ,ןעמוקעגנגעקטנַא דלַאב רימ ר ע זיא
 ,עטָאּפַאק רעלעדייא ,רעקיכַאװ ןייז ןוא
 ;:לכיימש םענעפָא ןכילרעטָאפ ןייז טימ
 ,בקעי 'ר ןגרָאמטוג ַא ,ןגרָאמטוג ַא
 ,טלָאמשעגניײא לסקַא יד רימ ךיז ןבָאה סיוועג ,סיוועג ,ונ
 ןגױבעגּפָארַא ּפָאק רעד רימ ךיז טָאה סיוועג
 ןליפא ןוימד ןיא ךיא םוק יוז -- ןבילבעג ןקָארשרעד ןיב
 .בקעי 'ר :ןצימע ןופ ןרעה לעווכ זַא ןטכַארט וצ
 ,בקעי 'ר ,ריד ןגרָאמ טוג ַא ,ןגרָאמטוג ַא

 ,דסח ליפוצ ךיוא זיא וליפַא לקנַאי זַא
 ,טײקיכָאװ ןופ רעדינ אזַא ןיא בעל ךיא זַא
 לָאמא ןהעש עגנאל פָא ךיא ייטש ראפרעד ןוא

 .קידנטרַאװ סחנפ-שרדמ ןופ לעווש םייב
 ,טינ טנפע רענייק ןוא טסוה ַא וטכ

 סופ ןטימ ךרָאש א ,עקמאילק יד ןָא-ריר ַא וט

 ןפורנירַא ךימ םיױרַא טשינ טמוק רענייק ןוא
 ,טשינ ךיא געוורעד ,לרעיוט םניא ןײלַא ןײגנײרַא ןוא
 ,טײקיכָאװייורג יד רעווש רימ ףיוא טגיל רשפא

 ,טייקנרָאלרַאפ יד רעווש רימ ףיוא טפעלק רשפא
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 טייק נייש

 ןףרעק ,ןדנעוו טינ ָאד ךיז טטלָאז וד סָאװ וצ
 ןבירטעגקירוצ ,טגאיעגקירוצ וטסרעוו

 ןרערט ענעגייא ענייד ןופ גערב ןעֶָארג םוצ
 טנַאה עקירעיורט ןייד סָאװ ןכייצ-לזמ ןעמורק םוצ

 ,ןבירשעגרָאפ ָאד ךיז רַאפ זייוולגניא טָאה

 רעמַאה ןרעווש םענעלָאטש ַא ךיוא באהכ

 ןפורוצסיױרַא טרָאד ןופ -- טרָאװ םנופ זלעפנייטש ןרַאפ
 -- .עקיטכעמ ַא ףיש ַא קירטש עקיד ערעווש טימ יו

 ,ןפָאה ןקיטנייה רעזנוא ייב ָאד יז ןועקנָא ןוא
 ,םוטש ןגיל רישכמ םענעלָאטש ןיימ זָאלכ רָאנ
 ,סנטָאש עריא טימ סַאגרעטניה רעד ּפָא ךיז ביג ןוא
 תובידנ רעקיטכיל טסָאג ןופ ךיז קירוצ יצ ךיא

 טקיליװַאב רָאנ טָאה טנַאה עלופדסח ןייז סָאװ

 ,תובישח ריא טימ ןבלַאז לסקַא-ןואיּפָאק םענעגייא ןיימ

 םיאיבנ יד ןופ סַאג ןיא רעמ טשינ םוק ךיא

 טרָאװ רָאלק ריא המכח יד טגָאזס ואוו
 ,גנוטכיד יד דיל ךילרעה ריא טגניזס ןוא

 ּפעק עצלָאטש ןציז ןשיט עסיורג םורא ןוא

 ,קיטכיל ןוא קרַאטש ,רעכיז טרָאד זיא ןושלס ןוא

 ? סָאװ טימ .וינע ןייק טשינ ןיב
 ָאזַא העש ַא ןיא רָאנ ןיב ךיא
 -- ףןײלַא ךיז וצ ךילרע שטָאכ גונעג ןעוועג
 לצווש ןפיוא ןרעדײלשקעװַא םוטש ןענָאק ךיז

 ןכָאװ עָארג ןבעל עקימַאטשּפָא עניימ ואוו

 ןרעװ טשינ ליוו ךיא ןוא טשינ רָאטכ ןוא
 ,הטוש רעטצוּפעגסױא ,רעטלייוװרעדסיוא ןייק

 ,ָאד עקידנבעל ךילברעטש יד רַאפ טשינ
 .עטיוט עכילברעטשמוא יד רַאפ -- ן| ט ר ַא ד טשינ
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 עמייש ַא

 :ענעגיובעג ,סַאג רעטלא-רעטלַא רעזנוא ףיוא םינכש
 ,עקירעמַא-טייוו ןופ טרָאװטוג ַא ףיוא טרַאװ רעד
 ;ןסקאוורעטנוא לָאז עלעגניא ןייז -- רעד ןוא
 ,לסקֶא עלָאמש ענייז ןופ ךיוה יד טסעמ רע
 ןדייר שרעדניק ןייז ןופ לכש םעד טגעװ רע
 ןדיימ ןרָאװעג ךעלעדיימ עניד ָאד ןענייז ךיג יװ
 -- ןעמעש/ךיז ןכילטיור ןיא רעמינּפ עכיילב ענייש יד
 -- ןעמענ ןעמוק ייז דיא רעשיטַאטש-דמערפ ַא טעװ ןגרָאמ
 ,דמערפ רעכילמייהמוא ןַא ןיא ןפרָאװרַאפ ךעלדיימסניד
 ,ןסעזעג ּפמָאל םעד ייב עמַאמ יד ךָאנ זיא טכַאנייב טעּפש
 ,דמעה ַא טעטַאלרַאפ ,קָאז ַא טכיראפ

 ,טכַאמרַאפ ,טעלגעגסױא ,לצנער ןיא טגיילעגפיונוצ
 טכַאנ רעד ןטימניא ,טעּפש ,רעטעּפש ןוא
 ןײרַא טעב סעמַאמ רעד ןיא לדיימ עלעדייא סָאד זיא
 טנייה ןפָאלש טינ סעּפע ןָאקכ ,עמאמ ,עמַאמ

 .ןײלַא קיטעמוא ןוא טלַאק ױזַא רימ זיאס ןוא

 ,ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה רעבייל עדייב ןוא
 ,ןעמורב זָאלרעטרעװ ַא ןיא טעילוטעגפיונוצ

 ,םייהַא ןעמוק וטסעװ ,חספ ףיוא םשה-הצרי-םא

 ,ןעמאמ רעד ןיא טשרעדניקעג ךיז לדיימ סָאד טָאה רענעלק ןוא
 ,ןפָאלשעגנייא זיא ןוא טקיאורעגנייא ,טמירַאװעגניײא ךיז
 ,ןפָא ןגיוא יד ,ךַאו חמ רעד -- עמַאמ יד

 ,ןבעל טלגאוורַאפ ריא רעביא טרעיורטעג םוטש טָאה

 ,ןרָאי ענעשָאלעגסיױא עריא ,טפַאשהנמלַא ריא רעביא
 .ןרָאװעג ּפָאק ריא זיא רעקידרעטניוו ,רעסייוו ןוא
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 לוע רעדעי

 ,לוע רענערָאװעגביל רעדעי א

 דירַאי-טלעװ רעקישיור לקיטש רעדעי
 ,ןפרָאװעגסױרַא ךיז ןופ ךימ טָאה
 ,דָאר ַא טיירד להק ואוו םוטעמוא
 ,ךיז ןגָאלש ןלאעדיא עקילייה ואוו
 .ןענָאפ רעטנוא ןדניצ ןענָאפ ואוו
 .רעלגאווכרוד רעקירעיורט ַא ךיא ןיב
 -- טװאורּפעג טשינ ןיוש בָאה ךיא ,טניימ ריא
 ,שיט ןטכערעג ןפיוא טנַאה יד טגײלעגקעװַא
 ,ךוב ןקילײה ןרעביא העובש ַא טימ ןגיובעג ּפָאק םעד

 ,בייל ןיימ ןופ טרעווניילק םעד סייוו ךיא ,סייוו ךיא

 .תוחבזמ רַאמ ארומ בָאה ךיא רָאנ
 ,ךימ לוזליזרַאפ ,טלעשרַאפ
 ,ןעמָאנ ןטסצרַאװש ןטימ ךימ ףור

 ,רערעמ טשינ ייטשראפכ
 .תמא ןופ םעט ןטסָארּפ עמַאס םעד יו

 ענשזאוו טלצימעג לָאמַא ךיוא ךיז בָאה ךיא
 הוואג רעקידהמכח םעשטינ ןוא
 ןקָארשרעד ריא רַאפ ךיז ןוא

 טלעוו רעד ןופ טייקסיורג יד ןעז רָאנ ןָאק ךיא
 ,דניק ןיימ ןופ טייקניילק רעקיטכיל רעד ןיא
 ,סמענעי ןופ ןוא דניק ןייד ןופ
 דרע ןַא ףיוא ןבעל רימ ,סיוועג

 ,קרַאטש ןענייז עשר ןוא ראנ ואוו

 רעב םנופ רעגנוה רעד יו תועשר רעייז ןוא
 .דרעװש רעד ןופ ףרַאש-טיוט יד יוװ ןוא
 ?שרעדנא ןגילק ךיז רימ ןפרַאד רשפא
 ,זייב רעייז ןופ לבעווש סָאד ןציירפיוא טשינ

 תורות יד'-טָא ןיא רעסעב ריא טנָאק ָאמתסמ רָאנ
 ,רימ ןופ טכַאל ריא ןוא

 טסיירט ןָא ןוא זָאלפליה יו
 טרעגלאוועגפיורַא רימ ףיוא זיא ןבעל ןיימ
 ,טימרעד ןָאט-וצ סָאװ טשינ סייווכ ןוא
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 ,טפור ,ט'רפוש עטכישעג יד ןעוו ןוא
 ,םוטש רעטעײטרַאפ ַא ןיא ךיז ךיא טלַאהַאב

 ערַאפש-רעלעק ַא ךרוד יװ סױרַא קוק ןוא
 ןגיוא עקידעקערש טימ
 טריזיליבָאמ סיורג ןיוש טָאה עטכישעג יד
 ,סנגָאװטײר עטרעצנַאּפעג ןיא תוליח יד
 ,סנקלָאװ יד ןיא זיב ןענָאּפ עריא טרעטאלפ יז

 ;לבמיצ ןפרַאש ןפיוא ךיז םענ ךיא
 ?ןעוועטאר ָאד ךיז וטסליוו ןעמעוורַאפ

 לייט רעניילק ַא יו רעמ ןעד וטזיב
 ?ןסיורג ,ןסיורג םעד:-טָא ןופ
 טכערעג טשינ ךיא ןיב סיוועג

 ,טָאטשפרָאד ןיימ וצ ןוא טלעוו רעסיורג רעד וצ
 טייצ ןיימ רַאפ ךיא ףראד יאדווא
 ,הרובג ןופ קנופ ַא שטָאכ ןזיװַאב

 ?ןקעלק ןבעל ןיימ טעװ רעבָא סָאװ ףיוא
 ,תועשר יד רָאנ ןקערשרעביא עגר ַא
 ןטָאש ןטיוט ןיימ רעביא יז טכאל םעדכָאנ ןוא
 ?עגר יד יאדכ זיא רשפא

 ,טעמוא ןיימ קידשואי יוזא זיא ראפרעד
 -- טניירפ עניילק עניימ ןופ ךיז זָאלכ סָאװ
 ,ךעלדמעה ענעדייז-קיברַאפ יד טימ רעדיל יד
 ,ןעלמירדרַאפ ,ןגיוונייא תומולח טימ יו

 טבערעג טלעוו רעד רַאפ קינייװ-קינייו ןיבכ :סייוו ךיא
 .וליפא ןיילַא ךיז רַאפ ךיוא ןוא

 בשות רעקיבייא ןַא ןבילבעג ןיב
 ,ץעפוהעי רעטניה בושי א ןופ

 ,טָאטשטלעװ עכילרעדנואוו ןיימ
 ,טנזיוט ןופ ענעבילקעגסיוא ןיימ
 .טלגניאעג ךָאנ טָאה עדייז ןיימ ואוו טָאטש יד

 ?ערטנאמ סָאװ ןוא קרָאי-וינ רימ זיא סָאװ
 ,סנגעוו רעטניה אינסכַא עטייוו ַא

 םַאטשּפָא ןיימ טרענייטשרַאפ סָאװ טייקדמערפ ַא
 .ןגייא ןופ ןוא דניק ןופ ךימ טדמערפרַאפ
 ,ןגייווצ יד ךַארפש ןיימ ןופ רעטנורַא טקַאה
 לגיופ םענעריּפַאּפ ַא דילסקלָאפ ןיימ ןופ טכַאמ
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 | ,רעטַאעט ןופ ליד ןקיבױטש םעד ףיוא
 ןעשודנאלבסיוא ךיז טעװ קרָאי-וינ זַא ביולגכ רעבָא
 ,ןַאװ סיורג ןשרעדניק ריא ןופ ןסקאווסורַא
 ,טייקכיוה רענעזאלבעגפיוא רעשירַאנ ריא ןופ

 ,טײקרַאטש רענעגיוצעגנָא ,רעטלעטשעגנא ריא ןופ
 ,תורישע רעטאזרעביא ,רענעמואוושעצ ריא ןופ
 ,טלמאד זיב ןרעיודעג ךָאנ טעוװס ליפיוו סייוו רעוו
 ,טלמַאזרַאפ ָאד טשרע ךיז טָאה למוט רעד זַא

 ,ןקירב עריא טשרע טגנעהעצ טייקדליוו יד זַא

 ןּפמאל רעטנזיוט עריא טשרע טדניצעצ טייקדנילב יד
 טרעדנוהרָאי רעקרָאי-וינ ןופ סָאטימ רעד
 ,טרעדנואוועצ ,ןדנוצעצ סָאװרָאנ ךיז טָאה
 .ליּפשסױרג רעשלגניא ,רעשרעדניק זיאס ןוא

 ,רעדמערפ גנוי קיטייז רעד ,ךיא ןוא
 ,סוינעווע יד ןופ עניב יד סנטייוונופ עז

 .עיסעצָארּפ רעכיוה רעטרינימוליא רעד טימ

 ןגיוא יד טיײקטלַאק טימ רימ טדנעלב סע
 ,םימכח יד םיבשות רעצעפוהעי עניימ רַאפ

 ןענַאדנופ ןלייצרעד םיסינ סָאװ קיצניװ ךיא בָאה

 טייקניילק רעקיזיר רעשירטעמיס רעד ןגעוו

 סױרַא טוה רענרעניטש רעד ןופ טגנירפש סָאװ
 ,טייקנייש רעקידייל ריא ןיא טביילב ןוא
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 דלָאגטלַא

 ירפצנאג סיורא טייג עביל יד
 ,קרַאמ ןיא לקישָאק ןדייז ַא טימ
 טסביוה ןגנוי טימ ןרופ יד ןעמוקס ואוו
 .גרַאב ןכיוה ןופ ןוא לָאט םענירג ןופ

 ,ךיילב ןוא דימ-לדייא זיא םינּפ ריא
 .טנַאה עניד ריא -- ךיילב-לדייא ןוא
 טיישרַאפ עציײלּפ ןרעטניה ריא טלכיימש סע

 .טנַאװ רעטיור רעד ייב רוחב רעכיוה רעד

 ףירג עגנוי סָאד ןקעמש טוט רעשירפ רָאנ
 .לעטש וצ לעטש ןופ סױרַא טייג יז ןעוו
 -- ,קרַאמ ןופ ןגיוא יד ןקוק רעכעליירפ ןוא
 ,לעג סָאד רעלעה ,ןירג סָאד רענירג

 ,רַאב ןוא לּפע ןופ ךעלקעב יד רעטיור ןוא

 שטייב רעד ןופ שטשיווס רעד-ףרַאש-שירעליואוו ןוא
 גנוי-עלאגעלַאב ןעלקנוט-ןקיטָארד ןופ
 ,טשטייטרַאפ טייקנייש סטָאג ןפוא ןייז ףיוא טָאה סָאװ

 ,לופ ןוא לופ -- לקישָאק ענעדייז סָאד
 ,טירט ייב טירט ,קרַאמ ןופ םייהַא עביל יד טייג
 ,יולב-לדייא ןקוק קרַאמ ןופ ןגיוא יד ןוא
 ,דימ-לדייא זיא קרַאמ ןופ םינּפ סָאד ןוא

120 



 !ר ש פ א

 ?שידיא ,ןטרָאג ןייד ןיא רעטציא ןיוש טסברעה זיא

 רעטנורַא טנעה עקידרעטיצ טימ רימ ןעמענ
 ?ןגייוצ ענייד ןופ ןיוש טייקפייר עטצעל יד

 ,רעדנואוו ַא ךָאנ ,רעמוז ַא ךָאנ ןעמוק ךָאנ טעוו רשפא
 ןגיוא עטכַאמרַאפ-דימ ערעזנוא רעביא ןוא
 ,ןזייוואב ןטכורפנייוו עיינ ךָאנ ךיז ןלעוו

 ןקערטש ךיז ןלעװ טנעה עקידנשטעב עיינ
 ןעמענרעטנורַא ייז ןגייווצ יד ןופ תוכרב טימ
 .עטכירעגמוא טפָא ןײלַא ךיז ןענייז סָאװ ,רימ יו

 חסונ ןשיטעָאּפ ףרַאש ַאזַא טימ טָאה רוד רעכלעוו
 ,צטכישעג לטיּפַאק טיור ַאזַא ןבירשעג בתכ-רעדיל טימ
 .ןדנוצעצ ךיז טָאה טסברעה רעזנוא קידנארב יו

 ןדנואו ערעזנוא עלַא ןופ סױרַא ןעגניז רעדיל

 .ןעמענַאב יו ,סע ןייטשרַאפ יו טשינ ןיילַא סייווכ
 ןלעטשרַאפ ךיז םינּפ סָאד רימ ןפראד רשפא
 ,ךעלגניא יד יו ןעלקניוו יד ןיא ןייגפא ןוא

 יןעמעש ,ןעמעש ,ןעמעש ךיז ןוא
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 רעצ ןזייב ןיא

 ֹא

 ,וד ,ןָאט וטסלָאז סָאװ
 זוכ ןייק טשינ טסָאה וד סָאװ

 ,ןביולג וצ ןשטנעמ ןיא

 ןגנערב טשינ ךיז טסנָאק ןוא
 ,ןגראמ ןרַאפ -- ןברק ןייק
 טעמוא ןופ ,שואי ןיפ דימ טזיב
 טבש ַא -- םינכש עטסטנעַאנ ענייד
 יז ןופ רעטסגנוי רעד ןוא עדמערפ-דליוו

 ּפולס םעד ףיוא ,בוטש ןייד ףיוא האנש טימ טקוק
 .ןרעטמַאל םענעגיובעצ ןקיטעמוא ןטימ

 ןפנָארב זָאלג קירעביא ןַא

 לביטש קידנפָאלש ןייד רעטנוא-טדניצ רע ןוא

 טלעוװ יד ןטלעש טסמענ ןוא טציירעצ טסרעוו

 .ןרעלטיה זיב ןעניק ןופ
 רשוי ץילמ רעד טמוק גנולצולּפ ןוא

 :עגנעמרעס רעטסארּפ רעד טימ
 .בקעי ןיימ ,ןוז ןיימ

 -- טוואורפעג ןבָאה סומע ןוא היעשי
 ?ןוואורּפ לָאמַאכָאנ רשפא
 ןלזג רעמודס ַא ךיז טעוו רשפא

 ,הענכה רעזנוא ףיוא ןקוקראפ
 .אנת ַא ןרעוו ךָאנ ןָאק רעניוזא
 ןדנעל יד לָאמאכָאנ ןטרוגנא ךיז רימָאל
 ,עדנעגעל ןייק טשינ זיא טלעוו יד

 ,סקידנוַאװ ַא שפנ ַא רָאנ

 ,המשנ ןוא בייל טעװעטַאקעצ ַא

 האופר ַא ,גנולייה ַא ךָאנ טרַאג רע ןוא

 .גנולייה ַא -- ,הלזג וצ ןוא ביור וצ

(= | 
 קיטכיל ןוא גנירג ןכאמ ליווכ
 -- ,ךיז ןענעגעגאב גנוי רעייא
 ,טלעוו רעד וצ ןײגסױרַא גנוי רֶעייֵא
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 טפָא ךיז טסעגרַאפ ריא יו עז ךיא
 .טרָאװ רעייא ןוא טארט רעייא ןענערָאװאב
 געט עגנַאל טנרעלעג ךייא טימ בָאהכ סָאװ

 .תודימ יד ןופ רוזחמ ןטלַא םניא
 ,לקניפ ןפיוא רָאנ ךיז ריא טזָאלרַאפ סָאװרַאפ
 -- ?טרָאװ ןוא קנואו רעייא ןופ ליּפש ןפיוא
 קידנעלכיורטש בָאה ךיא סָאװ גונעג טשינ זיא

 ?דרָאב ןעָארג ןזיב טלגניארַאפ טלעוו ןיימ

 ג
 :עטכישעג-לעב םעד וצ ןעמוק לעווכ
 סקנפ ןייד ןיא טרָאד טָאה ןעמָאנ ןיימ
 | ,ןקז ,טעשזדנָאלברַאפ ירפ-וצ

 ,ןבָאה טשינ טרָאד םיא לייוורעד ליווכ ןוא

 ,תונומזפ יד ייז ןָאק ךיא
 ,ךעלפרעד ןביז רעביא םורַא ןעייג סָאװ

 םיטויּפ ָאד טנוגינעג טייצ ַא בָאה ךיא זַא
 ,ץערָאק ישנַא יד רַאפ רעדנעטש ןקנאלש ַא ףיוא

 ,הפוקת רעד ןופ געווציירק םעד טשטייטרַאפ

 ,הנווכ רעכיוה ןיימ ץוח ,ךיז טכַאד ןוא
 ,תועט וצ תועט ןופ טעשזדנאלבעג ךיא בָאה

 םישיא ערעדנא יד יו טשינ סייוו ךיא
 תמא ןטמולחרַאפ ַא טנרעלעג בָאה ךיא רָאנ
 טרעטיצעג קיאורמוא טָאה רעגניפ עניימ ןיא ןוא
 ,לטייט ןרעבליז קירעיורט-רעכיזמוא ןיימ
 ד

 -- ,םיליהת םעיינ ןייד ןופ זיוה ןיא
 -- ןענוגינ גנולצולּפ ןעמונעג ךיא בָאה יוזא
 .סעגנעמ עסיורג עיינ ןעמארטש ךָאנ ןלעוו

 קרעװ ךילרע ןייד ןופ ןריט עקירעדינ יד ןיא ןוא
 ,ןייגוצ רעטסמאזנייא רעד ךיוא ןעמוק טעוו

 ,ןיילא ור-ןטאש ןייד רעטנוא ןייז וצ
 -- ,טנעקעג געט ענייד עלַא ךיד בָאה ךיא

 ,טכַאניב טעּפש זיוהקנעש ןיא ,גָאטרַאפ קרַאמ ןיא
 םיױל-טרָאװ יד ףיונוצ ךיז ןעמוקס ואוו

 ;ףרָאד ןפרָאװרַאפ-טלַא רעזנוא ןופ
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 רָאה עגנאל ןוא ּפעק עסיל ןוא דרעב
 ,טנַאלַאט ןקידתומימת טימ ןוא ןגולק טימ

 ,עכילדמערפ ,םיחרוא ןוא
 ,טנַאװ םייב קידוועמעש ךָאנ ךיז ןרַאש סָאװ
 ,דנַאל טייוו ,טייוו ַא ןופ יו
 רעקיכירגיָאדװעסּפ יד
 זייוותונחמ ןעמוקנכירקוצ ןגעלפ
 ץהליפת'רַאפ ךיז ןטעּפש ַא ןופ יו

 .ןיַארש-למרימ ןקנאלש ,ןגנאל רעייז ןיא

 -- ,טנַאװ םייב --- ,וד ןוא
 דנאל ןייז ןופ ןייגקעווא טזומעג טָאה סָאװ שטנעמ ַא

 רופ רעשיפרָאד רעד טימ ןוא --- טייצ ןייז ןופ ןוא
 ,רוטארעטיל רעד ןופ ףיוה םניא ךיז טלעטשעגניירַא
 | טכַאנ רעביא יו טכַאמעג עילָאק ךעבענ ןוא
 .טלעוו רעכילרעטיר-:ףייטש ַא ןופ עיצַארָאקעד יד

 ,גרַאב ןעלקנוט ַא ןופ למרימ קיטש רענעסירעגּפָא וד

 -- טײקטלשיײקעגּפָא ןוא טײקנכָארבעגּפָא-רעװש ןייד ןיא
 ,ץנַאטסבוס-טלעוו עכילרעדנעראפמוא עלופ
 ,ץנַאג ןוא טייקנסירעצ ןייד ןיא ךָאנ רעקרַאטש

 ה

 ,טולב סָאד טנעה ענייד ןופ ּפָא שַאװ

 ,ךיילק ןייד ןופ רעװַאשז םעד ּפָא ביוטש
 ,טיוט רױַאה :דוס ַא יו ךיז גָאז ןוא

 ,טזָאלעג ָאד ךימ טסָאה וד סָאװ ריד קנַאד ךיא
 טנַאה ןיא טיורב סָאד קירוצ טמענ סָאװ רעד לייוו

 ,טנַאװ רענעבילבעג-ץנאג ןייז ןיא ךיז טמירַאװ ןוא
 ,בייוו ַא טמערָא ןוא ,דניק ַא טגיוו ןוא
 ,בייל ןייז טייקיטעמוא טימ ןרַאנּפָא טשינ ףרַאד

 ,דנואוו -ןוא-רעיורט ןרעווש טימ ,עסיורג עכלעזַא ןעוועג
 דנוב ןקיליײה ַא ןסָאלשעג ןבָאה סָאװ

 -- ץלַא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןוא רבד-לעב ןטימ
 ,ץלאז ןרעק ןרָאלק םנופ ,דמעה םידָאפ ןסייוו םנופ
 ןרָאק ןרעק םענעדלָאג םנופ ןוא
 !ייז

130 



 יילא רעמאזנייא רעד ןיא ןגנַאגעג ןענייז

 רעדלעפ עכעלדנעמוא ןופ םעטָא ןסייוו ןטלַאק ןרעטנוא יו
 ליגש

 ,טיוט םוצ טייקטנלע רעטלַאק ,רעליק ןיא

 ו

 ךעלמייב"עליטש עטלַא טימ ךעלגעוורעטניה עלַא
 .ןורבח:שובשזעמ וצ ,ץערָאק-תפצ וצ ןריפ

 ,ןילַא ןייא-ןלַאפ ס'מלוע תיב ףיוא םילהוא

 .תומש עטלַא יו טקעמעגּפָא ןוא דנילב -- םירבק ןוא
 ןדנעל עניימ ןיוש ןייא ךיז ךיוא ןכערב טציא

 :ןעינק ךעלכענק עניימ ,ךָאנ ןביג לסקַא עניימ
 ,עדנעגעל ןופ דלָאגטלַא ,ןגָארט ךָאנ ךיד ךיא לָאז ואוו

 פיל ןיימ ןופ תוכרב עטלַא יד ןעמעננָא טעװ רעוו
 ,ביל בָאה ךיא ךיוא סָאװ ןטייקיינ-גנוי יד ףיוא
 ףןעמענ עמוטש רעדנואוו יד רַאפ ךָאנ בָאהכ רָאנ
 ;לופסגנונפָאה ןגָאז טשינ ןָאק ךיא

 לעװ ךיא ןוא רעבירַא טעװ טייציורג יד
 לעװש רעיינ א ןופ ןײשּפָא םעד ןעזרעד
 ,ןזָאל ךיז ריא וצ קידרעּפָאה ןוא

 ,ןטָאשרַאפ ןביוטש-ןברוח טנזיוט ןבָאה לעוװש ןיימ
 טליהעגנייא ריא ןבָאה טייקילייה-ןברוח טנזיוט
 ןטָאש ןעָאלב ,ןעמורפ ַא טימ

 ז

 ,ךיל ךילרע ,וטסמוק רעביטש קיניײװ יוזא ןיא
 ,טעב ןדימ רעייז ףיוא עטרעטיילעגסיוא יד וצ
 ;זייב םוצ דײשַאב ייז ןכוז תוחומ ערָאלק טימ

 ןַאמירָא ןכילטעג ןופ עילעגנאווע רעד ןיא ךיז ןפיטרַאפ
 טרידיוװער טפוש ַא יו טכענ עטעּפש ןיא טָאה סָאװ
 תולזג ןוא תובנג יד

 נפ ענשזַאװ רעקיצערק ,רעטצוּפעג-ןייש רעד ןופ
 גיוא קידפלח ַא טימ ןטסָאמעג טלעװ יד טָאה רע
 ;טייקידלוש ןוא דניז ףיוא טגערּפעגסױא עטכישעג יד ןוא
 טשרמולכ יד ףיוא רעגניפ ןקידנטולב ַא טימ טלטייטעג

 טייל עגולק
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 וצ ןסיוועג עווישכרַאּפ סָאד ןקעד סָאװ
 ,דייז ןטסייוו ,ןטסרָאלק םעד טימ

 ,רעגעלטכַאנ ףיוא ייז וצ טמוק ןטש רעד
 .טסעק ןרָאי עגנאל ייז ייב טסע יאדמשַא רעד

 ,םיבוטמוי םיא רַאפ ןרעייפ ייז

 ,טסעג עטקיטכעדרַאפ ןפור
 :טַאטקַארט ןשינלזג ַא הצילמ רעטלקריצעג טימ ןביירש
 ,דנוענ ןוא טפַאשטכענק ןוא ןייפ תורוד קיצעביז

 ,ראה ,ייז טכיוהעג ,טָאג ,ייז שטנעבעג
 ןעמעלַא רַאפ יװ ,שטָאכ ייז רַאפ טסָאה סָאװ
 ףוס לכ ףוס ייז טסכאמ ןוא טכַאמעג טשינ םַאנסיוא ןייק

 ,טיוט םעד
 ,ןײלַא רַאפרעד טָאג ייז טביולעג
 ,טייקיבייא ןופ ףוס ןזיב טייקיבייא ביוהנא ןופ

 ֹח
 ןייטשפיוא טעװ תומקנ ןופ טָאג ןוא

 ,רעייפ טימ ןוא לָאטש טימ ןטרוגנָא ךיז
 רזכא ןופ ץינערג ןיא ןעמוק ןוא
 ,הלּפמ רערעווש ןייז ךָאנ

 םינּפ ןיא ןקוק םיא רזכא רעטנלע רעד טעוו

 :ןגיוא עטרעסַאוורַאפ עטַאמ טימ

 ,ןלָאצ ריד ךיא לָאז סָאװ טימ,,
 ,רענָאמ רעקיטכעמ ,רעקיטכערעג
 קעװַא זיא ןוחצינ רעד רָאג זַא

 ,ביוטשטסימ ןקיטולב ןפיוא
 ןבילבעג זיא רימ ןוא
 .ןרעטש ןפיוא םַארש רעקיד'ניק רעד רָאנ
 ,ןיק ןב ךימ טספור וד

 ,סע ןימ ךיא
 המשנ ערַאד ןיימ ןביירט טסליוו

 ,לגָאװ ןשינעוגיש ןיא
 ,ןטָאש עקירעיורט ןייד ןיבכ

 .ךימ ביירט
 ךַאד ןיימ ןעלבָארַאפ טסליוװ
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 ,תורוד קיצעביז ףיוא תולבַא ןיא

 ,לבא'רַאפ ,לבא'רַאפ

 ,?לָאצּפָא ןרעטסניפ םעד ריד םוק ךיא

 רזכא ןקיריורט םנופ זיוה םנופ ןײגסױרַא טעװ טָאג ןוא
 ;טאדלָאס-עטָאכיּפ רעטנידעגסיוא ַא יו
 ,קירעבַאלש ןעגנעהּפָארַא טעװ דרעוװש ןייז

 -- ןטראוו לעווכ ,ןטראוו לעוו'כ :ןטכַארט טעװ רע
 ,םימיה תירחא ףיוא

 ֹט
 ,טנַאה ןייד ןקערטשסיוא טסעוװ וד זַא

 ,ּפָאק ןייד ןגיױבּפָארַא קירעדינ-קירדינ
 ָאד עשר רעטסדליװ רעד ריד טעוװ

 ,טנַאװ ןייז רעטניה ןקיטכענרעביא ןזָאל ןליפא
 ,בָארג ןוא סואימ ריד ףיוא ןָאט-קוק ַא זיולב ןוא

 ,ךיק ןיא ריט םייב לוטש ַא ןקיליװַאב ריד טעוו
 ךיש ערעווש ענייד ןופ ביוטש-עטָאלב לסיב סָאד
 ,ּפָאק ןשירָאנ ןצלָאטש ןטימ ןעמורב ןוא ןרעקעװַא

 ,ןייב ןזיב שינלזג ,שיניצ זיא טעז יד
 טלעוו רעד ןופ רצוא ןטימ ךיז טליּפשרַאפ-טליּפש

 .ןייש :ןּפיל עטעפ עריא ןופ טפירט דימת ןוא
 .ןייש זיא'ס ,ןייפ זיא'ס ,טוג זיא'ס
 ן יי ש -- אלעשזדנא { י י ש -- טדנארבמער
 ן י י ש -- ןעווָאהטעב

 :טעז יד ,גנידצלא סיז ןקעל ביל טָאה יז
 ,טימעג םענעפָארטַאב רעוװש םנופ קיריל יד
 ,ךַארפש רעד ןופ קינאה ןוא ןייוו ןכילרוכיש םעד
 ,טעבעג סנַאמירָא ןופ ןייוועג ענעטלַאהרַאפ ,עמירַאוװ סָאד
 טימ תונובשח עטסרעטיול יד ,עטסקיליײה יד טָאה סָאװ

 טָאג
 טָאטש ןרעטניה טנגעג-טסימ ןיא טנגעג-דמאז ןיא
 ןקיטָאלב סנגער ואוו

 ,טָאג ןיימ ,טָאג יוא ,טָאג ָא

 ,טּפשמ ןסיורג ןייד ןביוהנָא טסעוװ וד ןעוו

 טייהרעליטש רָאנ גָאט ןייא ךימ זָאל
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 ,טייקנדײשַאב רעמירָא ןיימ ןופ ןײגסױרַא
 .רַאה ,רָאנ גָאט ןייא

 ןייז רענידַאב ַא ןוא חילש ַא טלמעד ךימ זָאל
 ,טעז עמומ רעטאלג רעבָארג רעד רַאפ
 תוסוכ ענרעבליז-ןדלַאג ,עקנַאלש עלַא לעווכ
 ,טשרָאד ןקידרעייפ ןקידנעלקניפ טימ ןסיגנָא
 ,לופ רעגנוה ןרעטיב ,ןברַאה טימ ּפעט עלַא

 ךעלעסיבוצ ,ךעלעסיבוצ ןבעגנייא ריא לעװ ךיא

 ךעלעסיש ןוא ּפעט עקיטכיזכרוד יד ןופ
 .רערעמ ןוא רעמ ,רעגנוה ןטיוט ןסייוו םעד

 / ' ;טעז עטלַאק יד ,ןרעדנואוו רימ ףיוא ךיז טעװו יז
 ?רערעל רעטוג ,רעיירטעג ?רערעל --
 -- -- ךןיא ןיב ,ךיא ןיב ,טנייה ---

 ,רערעקנעמיוק רעקיד'הנושמ לקיטש ַא סטָאג
 ,םאדַאמ עכילסיז ,רעקַאלּפ ןצראווש םעד ןעז ליוו

 ןיא ןענירגרַאפ --- גיוא ןקידצירקַאל ןיא

 ,םס ןעלקנוט-טיוט
 ןבײרטנײרַא ,ןעמעלקניײרַא ןיילַא ךיז םעדכָאנ ןוא
 טנַאװ רעמאזנייא רעטצעל ןיימ ןופ לריט ןלָאמש ןיא
 ,טנַאה רעד ןיא לקירטש ןרעזייא ןַא טימ -- טּפשמ םוצ
 ;ּפָאק ןטָאװעשירַאנ םעד טקערטשעגסיוא ןטערט קיאור
 ,יננה ,רַאה ,ךיא ןיב טא

 -- -- עניילק סָאד לקירטש סָאד זיא טָא ןוא

 ש)

 ?ייז ןטּפשמ ןעמעוו

 טיונ עבראה יד סָאװ קידצ ןליטש םעד
 ,ןרָאצ טימ גנוצ ןייז ןדנוצעגנָא טָאה

 ,ןרָאװעג טּפַאכרַאפ רע זיא סאג ןטימניא
 ,טייק ַא ףיוא םיטפוש יד ראפ םיא טכַארבעג
 דרָאב רענעדייז רעטיירב רעד טימ טפוש רעטלַא רעד
 בר םעד ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,טלכיימשעג ליטש טָאה

 ,למיירטש ןקירעיורט ,םענעכָארקעגסיױא ןלעג ןטימ
 למיוב-תונמחר טימ ןרָאװעג לופ ןענייז ןגיוא ענייז
 ,טנעה עניד ,עסַאלב יד טימ אנת:ןזייב םוצ

 :טעדנעװעג ױזַא םיא וצ ךיז טָאה רע ןוא
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 ירעדנעטש םעד ייב ןרָאװעג גנע ריד,

 גונעג טשינ ןיוש ריד ןענייז רעטעלב-דומלת יד

 "?הבהַאב קלָאפ ןוא טָאג ןעניד וצ

 .טלמרומעג ךיז וצ סעּפע םוטש טָאה רעקידלוש רעד
 זָאנ עטסעכ'עצ-שיניצ יד ןעזעג טשינ טָאה

 ,םינפ סטפוש ןפיוא ןעלטיור ךיז ןוא ןעלסַאלב ךיז

 ןעזרעד ףרַאש ןוא לייוז ַא רָאנ ןביוהעגפיוא ןגיוא יד

 ,םיאנוש ןופ גניר ןטלַאק ַא ןציז ךיז םורַא

 ,טקוק רע ןוא ןגיוא יד ףיוא רעדיוו טביוה רע

 ;טנאוו ןפיוא רעדליב ,םיקוסּפ עקידנענרָאװ יד רעביא
 ,דרעווש רעָאלב רעד
 ,לַאשזניק רענרעּפוק רעד
 ,טור עקידרעייפ עטיור יד

 ,טולב טנקירטרַאפ טימ ןטייק יד

 ,ןּפָאנק-ןטסיופ עניד טימ קירטש יד
 ,םימלצ עטמירקעצ יד טימ גנַאװצ רעד

 אי

 ,ןיגנירַא םענייז זיוה ןקידעבעל םניא טשינ ביוא
 ,םייח-תיב ןפיוא ףױרַא-גרַאב להוא ןיא טשינ

 ,םייל ןופ טנעוו עסייוו יד ןיא
 םיוב ןטיירב ןטלַא םנופ ןטַאש םניא
 -- ,רעטסנעפ םייב רעקיבייא ןַא טייטש סָאװ
 םענייז רפס םעניד ןיא שטָאכ זיא
 תודימ קרּפ ַא ןענרעל ןוא ןקוקניײרַא ,ןעמוקניײרַא

 ,השעמ רעגולק ןייז ןופ םילשמ יד ןיא

 ,ןײלַא ךיז וצ וטסגָאז טשינ ךיז קערש ָא

 ןטייצ עלַא ןופ טייצ רעזנוא ןופ דלַאװעג םניא
 ,ןטייוונופ ןייטש ןוא לייוו ַא ןקורּפָא ךיז

 ןענרָאװ סָאװ ןלוק-תב יד רַאפ ארומ טשינ בָאה
 ,גנַאל-וצ ןײלַא ךיז טימ טשינ ךיז םָאז
 ,ןסעגרַאפ ָאד ןעמָאנ ןייד טעװ ןעמ
 ,ןשעלרַאפ ָאד הרונמ ןייד טעװ ןעמ

 ןענייש טינ ָאד טעװ ריד ךָאנ טכיל ןייק ןוא
 | ןעניײלַא ןײלַא ךיז טימ טשינ ךיז קערש
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 .ןזָאלרַאפ ץלַא טזיב וד --- ןגרָאמ ןוא טנייה
 ןייגפיוא ןעלקניוו רפס יד ןופ ןעמענ טָא רָאנ
 ,םוקמ ןטייוו רעייז ,ןטייוו ַא ןופ --- ןדיא
 .ןקזה לאיחי זיא ,ןקזה ללה טשינ זיא

 הדע רענעי ןופ זיא ,ןירדהנס יד ןופ טשינ
 ןדייר ןוא ןענעשרד ךָאנ טרעהעג ןבָאה סָאװ
 ףענַאטשעג יניס םייב טשינ זיא סָאװ םענייא

 ןרעב 'ר ןופ רעדנעטש ןקירעדינ םייב רָאנ
 ףרעטש ןטרעקַאעצ ןוא ןגיוא עדלימ יד טימ

 טלזירעגכרוד ךיז טָאה סָאװ טכילס
 ,עניד-ןיד יד ןברַאק-ערַאּפש יד ךרוד

 ,יניסמ ןוא שדוק ,קילייה ךיוא ןעוועג זיא

 בי

 ,טרָאװ םנופ ילכ ענרעבליז-ןדלָאג ָא
 יתודוס עניימ עלַא טקיליײהעג ריד ןיא בָאה ךיא

 סוכ סגיניק םעד יוװ רימ וטזיב לָאמַא
 זָאלג סָאד לָאמַא -- קילג ןופ ןייוו ןטיור ןראפ
 ןגָארטעגוצ ןּפיל יד וצ -- שואי ןופ םס ןראפ
 הכרב עליטש ַא םיא רעביא רימ טכַאמעג
 .ןכוזרַאפ םיא ןופ טװַאורּפעג םיוק ןוא
 לברעש ערַאד סָאד ןעוועג וטזיב לָאמַא ןוא
 ,סמירָא ןא טכילטײצרָאי קיליײה ַא רַאפ
 .לשיט קיטכַאנ ןיימ ףיוא טלמעלפעג טָאה סָאװ

 ,טרָאװ ךילרע ,תודוס עלַא יד בָאה ךיא
 .טקישעג טלעוו רעד וצ תוחילש ַא יו ,ריד ךרוד

 ,םיעשר עקירעיורט-ףיט ןוא עטוג ,עזייב יד וצ
 געט עטעּפש עטקלעוורַאפ יד ןיא ןעמוק סָאװ
 ּפעק ןוא רעמינּפ עמוטש ערעייז ןקירד ןוא

 ,רעטעלב-הליפת ענערָאװעגטלַא יד וצ
 ,טנעוו עטלַאק עקידרענייטש וצ יו
 ,םַאזנייא :הסיפת רעד ןופ זיוה ןיא
 ,םישרוי עניימ ןענייז עלַא ייז
 תומא דלד עניימ ןיא טשינ לָאמנייק ייז עזכ שטָאכ
 ַא ןופ ןלייא-ריפ יד ןיא ןעז ייז גונעג ליואוו רימ זיא'ס

 .גָאט ןקיסַאג
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 ,לסקַא ענעגיובעגנייא יד ייב ייז ןָאק ךיא

 .לטיה ןטימ עכָאפ ןקירעיורט-ליואוו ,ןכילמייה םייב

 ,טעָאּפ ַא רַאפ ןבלאז ךיז טזָאלעג ךיא בָאה ייז רַאפ

 ףעמענ עקידנעמיוק עכיוה עכלעזַא ןפורנָא ךיז טזָאלעג

 טייט רימ ףיוא ןלָאז יז ,עילעטס רעייז רעטנוא ןעמוקעג

 ;ןעל

 ,טקישעג ןיילַא טָאג זנוא טָאה ןקיזָאדמעד

 ,ךָאװטימה לא חצנמל ןעגניז זנוא לָאז רע

 גי

 :יבר ןיימ רימ וצ טגָאזעג טָאה ,יבר רמא
 םייה ןייד ןופ ץינערג םנופ ןיײגקעװַא טסעוו
 ;לעװש ןייד ןוא לגיוו ןייד ןופ ,םעדיוב ןייד ןופ
 ןגיוא ענעקָארשעצ טימ ןברַאטש טסעוו
 .ןשימייה טינ ריד לָאמנייק ךיז טעװ סָאװ דמערפ ַא ןיא

 ?יבר ןיימ ,ןעועג רע זיא רעוו
 .םינּפ סייו קיטכיל ַא טימ דיא רערעטלע ןַא
 רעטסנעפ יד ךרוד טשינ טלעװ רעד ףיוא טקוקעג טָאה

 ,לביטש ןייז ןופָו

 תורוש ןוא סערַאּפש עטסניד-ןיד יד ךרוד רָאנ
 ,םירפס עקיטכרָאפסטאג עטלַא יד ןופ

 םענורב ןרעטיול סטָאג ןופ טּפעשעג קיבייא
 ,םימח רעקיטשרָאד ַא ןבילבעג ןוא
 ,שידיא קיד'שדוקיןושל ףיוא ןגָאז רע טגעלפ ,טָאג
 ,הבדנ ַא רַאפ טנַאה ןיימ ריד וצ סיוא קערטשּכ
 ,ךָאװטימ ףיוא דסח לסיבַא טָאג ,רימ ביג

 קיטשרענָאד ףיוא םימחר לסיבַא

 .הודח לש לכיימש ַא תבש ַא ףיוא ןוא

 וצרעהַא ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא זַא טסייוו וד
 ?ייז ךיא ףרַאד סָאװ -- תוגשה עסיורג ןייק טימ

 ?ןרָאי עניימ ןיא ןעמעניײרַא ךיא ןָאק ליפיוו
 .סעינעשעק עניימ ןיא יו רעמ טשינ
 ,ערעטיש ַא ּפיז ַא יו זיא גָאט ןיימ
 ןקיליװַאב וצניהַא טשינ טסלָאז ליפיוו
 ןקלָאװ ןופ ןגער יו ןענירסיוא סע טעוװ
 .ןייז גרַאק וטסלָאז רימ וצ
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 ,ןצמק רעקיבייא ,רעקילייה ןיימ
 -- רצוא ןַא ןבעג טסוט וד ןעמעוו

 ,סעּפע טימ ָאד טנידרַאפ ךיז ייז ןבָאה םתסמ
 ,סעּפע טימ טקידלושרַאפ רשפא יצ

 ,סעּפע טימ טקידניזרַאפ רשפא ןוא

 ,םירישע עקיזָאד יד ייז ןָאק ךיא

 ,לפָאטסיפעמ ַא טמוק גנילצולּפ
 .תובוח ןענָאמפיוא טמענ ןוא

 שיט-הדועס ןרעביא טסיופ ןטימ ץעז ַא טוט
 ןעגנירּפשעצ טמענ לאטשירק עקיטכיל סָאד ןוא
 .ךעלברעש טימ ןפיוה ַא ןייא
 ,יבר ןיימ טדערעג טָאג וצ טָאה יוזא

 ןעמונרַאפ ןוא טרעהעג רעטרעװ ענייז בָאהכ
 ,ןגיוא עקידנשטנעב עטלַא יד ןיא
 רעגניפ עקידלכענק ענייז ןופ ּפאלקּפילק םענרעבליז םניא
 ,הדועס רעקיכָאװ רעד ךָאנ ,שיט ןקיכָאװ ןרעביא
 .תורימז ןייק טשינ טגניז ןעמ ןעוו

 תורימז עקיכָאװ לסיבַא טרעגניפעג טָאה רע
 .עלעביצ טימ קישטיירק ַא ךָאג
 ,ךיד ביול ךיא ןוא קנאד ךיא
 שינעכעדעג ןיימ ןופ קעװַא טשינ טסמענ וד סָאװ
 ןרָאי ליפיוזַא ךרוד ןעקנעדעג םורפ ןיימ
 ,ָאד טלעוו ןיימ זיא סָאװ לייוו
 .לסעגרעטניה לָאמש קיטכעדרַאפ ַא

 ּפעק עשלזייא ערעייז ןקיציּפש סעקַאלוקליװ יד
 .טנעװנטַאש עלעקנוט ןיא ןעלקניוו עלא ןופ

 ,ןפיולכרוד ךָאנ ןפראד ָאד ךיא לעװ לָאמ ליפיוו

 | די

 ןטגאזעג רימ יבר ןיימ טָאה ,יבר רמא
 .שיט ןיימ ייב ןסעזעג ןרָאי קינייװ טזיב
 סניימ ןענרעל עטסָארּפ'ס לאווָאק א יו בָאה

 .שינעכעדעג גנוי ןייד ןיא ריד טּפאלקעגניירַא
 .ןסעגרַאפ טשינ סע טסעוװ וד :סייוו ךיא

 ,דמולמ ןרעכעה ַא ןופ ןחלש םוצ ןעמוקנָא אמתסמ טסעוװ
 ,טעמוא ןעָארג טרעטייל סָאװ ,ןונגיס ןרעלעדייא ןַא טימ
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  ןעגניז -- רעיורט םעד ,ןביולג טנלע םעד טנרעל סָאװ
 ןבעגעג ןוצר ןטשרע םעד ריד בָאה ךיא רָאנ
 ןרעפטנע ןוואורפ סעּפע ןוא סעּפע ןגערפ וצ
 ןבעל ןופ רַאה ןברַאה םעד
 ,י"שר שמוח ,תיב-ףלַא

 עסאלב יד ןטכַאנרַאפ יד ןיא םעדכָאנ ןוא

 ןעמייה ערעייז ןיא ןעגנאגעצ ךיז ןענייז עלא ןעוו
 ןטלַאהרַאפ ךיז ןבעל ךיד ךיא בָאה
 .רעטלַא ןַא דלַאב ןיוש -- ךיא ןוא ךָאנ לגניא -- וד

 םורפ טנעה עלאמש-שלגניא ענייד רימ טסָאה וד
 | טקערטשעגסיוא
 ףעמונעג ןוא ,ןעמונעג ןוא ןעמונעג טסָאה ןוא
 ןטכױלעגנגעקטנַא רימ טָאה טפאשמותי ןייד

 ,רעטימעג עטוואורפעג-ירפ ןופ ןטפַאשביל עלַא טימ
 .טרעטיצעג ןעמערב ןוא ןּפיל ענייד ףיוא טָאה םולח
 םיחבש ןוא ביול טימ ,קנַאד טימ ןעוועג לופ ןיב

 ןכָאװ ןוא געט ,םישדח יד רַאפ

 -עגסיוא ןקלַאב ןיימ ןופ ןטָאש ןרעטנוא טזיב וד סָאװ

 -- ןסקַאװ / .

 ,ןגיובעגנייא ןוא ךילרע ,טושּפ ןוא ץלָאטש
 ,תומא דלד עניימ ןופ טייוו ןיגקעװַא טסעוו וד :סייוו ךיא

 ,גנוצישאב ַא יו ךיז טימ וטסעוװ ןעמענטימ רָאנ
 ,סעמַאמ רעד דמעה םירַאוז ַא יו ,קילב סנטַאט ַא יו

 ,םישוריפ עקיטכיל עטרעלקרעד-טשינ עניימ ךיוא
 גנידצלַא ןופ ןענָאק סָאװ םיחמומ ןענַארַאפ

 ,רעטרעװ רַאפ תויתוא יד ןצלעמשסיוא ריד

 -- ,םיקוסּפ ןעוָאקנעמַאזוצ ןוא ןלעטשסיוא
 -- .ןקוקוצניירַא טשינ תורוצ ענייש ערעייז ןיא
 .רענעק עטלגיּפשעג יד ןופ טשינ ןיב ךיא

 -- ,ןטסיירט שטָאכ ךיז ךיא ליוו ָא - יוזא -- ךימ רָאנ

 יר ע נג ע ש ןעקנעדעג וטסעוו ךימ
 ןענָאמרעד קידתומימת ךיז וטסעוו רימ ןיא
 ןענָאקרעד רָאלק-רָאלק ןיוש טסעוו וד ןעוו
 םָארטש םנופ זמר םעד
 ;ןטייקיבײא יד רעביא טגָאי רע ןיהואוו
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 םוהת םנופ תמא םעד
 { ןטייצ עטיוט עלַא ןפָאלש'ס ואוו

 ןדייל עטצעל ענייד ןיא ןפור ךימ טסעוו

 ךיז ךיא לעװ םירבק ןטכיש רעטנוא ןופ

 ןגָאלשרעד טעב קירעיורט טמאזנייארַאפ ןייד וצ
 ,קָאר ןשידמלמ ןכילבלעג ,ןטקַאלבעגּפָא ןיימ ןיא
 טימ ,רעטנעָאנ רעטשרע ןַא ןוא רעטצעל ַא ,ךיא לעװ
 .ןגָאז יודיוו ריד

 ענייד ןעמערב עכיילב-שילגניא יד ןעילוטוצ לעוװ
 ,גָאטרַאפ ןופ ךָארבפיוא ןעָאלב-ןעָארג ןטימ

 ןרעטש ןייד ןגיוברעבירַא ךיז קיאור לעװ

 ןרערט ןָא ןוא טפַאשביל רעסיורג רערָאלק טימ
 ,ןָאט-שוק ַא לדיטשייב סָאד ליטש םעדכָאנ ןוא
 גָאט ןטוג ַא :ןגָאז ריד

 -- -- ןײגקעװַא ןוא

 וט

 ;גנודמערפרַאפ ןרָאי ךָאנ רעדיוו ךיד ףור'כ
 ,קיטיונ רימ זיא ףיוה ןייד
 ןּפיל יד ֹוצ וצ רימ גָארט
 ,םיליהת ןטקיאורַאב הרוש ַא

 טנפעעג ךיז ןבָאה ןדנואוו עטלַא

 ,טפַאשביל ןייד ףרַאד בייל ןיימ ןוא

 ;ןייז ןילַא חכ בָאה ךיא טניימעג באהכ
 ,דחפ רעזָאלמינּפ ַא טייוו טנַאוװ ןיימ ןופ

 ,רעטסנעפ םוצ רעדיוו ךימ טביירט
 טייקמוטש תולוק ענעמונַאב טימ

 םולח ןגנע ןַא ןופ יו ,ךיא יירש

 ,טרָאד ןאל ןפיוא םיוב ןטעקַאנ ןדעי וצ
 { ןגייווצ עקיאיילב ענייז וצ טנעה יד קערטש
 ,רבח רימ טימ רעדיוו רעוו
 ,םולש רימ טימ רעדיוו ךַאמ
 טנַאה ןטימ ,גיוא ןטימ ןּפַאטנָא ךימ זָאל
 ןבעל ןייד ןופ בייל סָאד
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 זט

 ,םלוע לש ובירחמ ,ריד טנוװָאנטוג ַא

 ,לארשי תיב ןברוח םנופ טשרע םוק ךיא
 ןליואוו ַא סורג ַא ןבעגּפָא ריד ןָאק ךיא
 ,לאט תולג ןטיירב ןייד ןופ ,קמע-תולג ןייד ןופ

 ,רבא רעצנַאג ןיק טשינ רבק ןזיב גיוו ןופ
 ,ןזָאלעג ןטרָאד דילג ןטנוזעג ןייק טשינ

 ,רבק ַא ףיוא לטערב ַא ןופ ןטָאש ןייק טשינ

 ןזָאלבעגקעװַא הבצמ ַא ןופ טרָאװ עטצעלס

 ,םירוהט ןוא םישודק יד ,עטיוט עלַא ,עלא
 ,םיתמ עקידעבעל יד טימ ןעגנאגעגטימ ןענייז
 ןרעיוט-םירבק יד ןיא ןעגנַאגעגטימ ןענייז
 ,םיתילט עטלבירדעצ ,עטלציּפעצ ןיא

 ,יודיוו רעייז ןגָאז ייז טרעהעג בָאהכ
 ,לסקַא רעביא לסקַא ייז ןעזעג בָאהכ

 ןסקַאװעגסיױא קיטכיל יוזא טשינ קלָאפ ןייד זיא לָאמנייק
 ,הדירי רעטרעטסניפ רעד ןופ םלוע תילע ןיא

 םישרדמ-יתב רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט
 ,ןשָאלעג ךיז ןבָאה ,טרעקַאלפעגפיוא ןבָאה
 םייול רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט
 ןרעיוט עכיוה יד ייב ןעגנוזעגפיוא ןבָאה
 ,ןיוו-רה ןוא עשרַאוװ-רה ןופ
 ,ןילבול-ירה יד ןוא ץערָאק-ירה יד ןופ

 ףעמענרַאפ וצ טשינ גיוא ןטימ ,ןברוח חטש אזא

 ןלייצרעד ןוא ןגָאז ןעד ריד ךיא ףרַאד
 ?ןעמעוו ,טרָאד ןעזעג באהכ ןעמעוו
 ןעניורק עקידרעייפ יד טימ הלוגס ישנַא יד

 ,לגילפ עקידרעקאלפ ,עקידרעייפ
 עטלַא יד ןופ חסונ-לגיז ןרעטנוא ךָאנ ,ךיא

 ,תלדבה ַאזַא טימ טשינ ריד וצ דער
 ןדייז ןשידיא ַא ןופ השודק יד ןיוש טעװ לָאמנייק
 .ןעור טשינ ָאד םינּפ ןקיטעמוא ןיימ ףיוא
 .הדע רענעי ןופ רענעסירעגּפָא ןַא ןיב
 רעדעד עטיירב ןיא ךעלקינייא טנזיוט וליפא
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 ,ןצנַאט ןוא ןעלגנירמורַא ךימ ןלָאז
 ,רדג טייז-רעד-ןופ ןיוש ךיא ביילב

 ןצנאגרעד קנופ ןייק .טימ טשינ ןיוש ךיא לעוװ
 ןשָאלרַאפ קנופ ַא טימ ָאד טסָאה וד סָאװ

 ןושל שידיא קיריורט ןיימ רימ ייב רָאנ ךיז טעב סע
 ןטסיו:רקפה יד ףיוא ןזָאל טשינ ָאד סע לָאזכ

 רעגניפ עטרערטראפ ןעצ עניימ טימ
 טיוט ןרַאפ ןלעטשרַאפ סע ךיא ףראד

 ,טנַאװ רעדעי רעטניה ןופ ריא ףיוא ָאד טרעיול סָאװ
 ,טױלּפ ןוא ךַאד רעדעי רעטניה ןופ

 ,ןעװעטַאר סע טסלָאז ,הליפת ןייק ּפָא טשינ טכיר'כ

 ,ןעװעטאלרַאפ ןטנורגּפָא יד טסלָאז טשינ ליווכ

 ,םלוע לש ובירחמ ,ריד טנווָאנטוג ַא זיא

 ,ןסיורד קיטש ןבורח ןסיורג םנופ טציא םוק ךיא

 ןענַאטשעג ןענייז קלָאפ ןייד ןופ ןטלעצעג יד ואוו
 ןבירשעג ןבָאה ןרעייפ ענייד יו ןעזעג בָאה ךיא
 ,שדוק-ירפס יד ןופ סהרדס עטצעל יד

 .שֵא ןיא טצנַאלפרַאפ ייז טסָאה יד יו
 ,םלוע לש ונוביר ,ריד טנוװָאנטוג ַא
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 רערעל'ה ימיב

 ריט ַא ,לעווש ַא ןזייוונא רימ ר יא טנָאק רשפא..
 ןענרעל טוט סָאװ רפס ןימ ַא סעּפע וצ
 ,הרבח יד רַאפ בוטמוי ַא ןעווארּפפיוא וצ יו

 לָאמַא ףיוא ןליּפש ייז יו ,חסּפ ַא ,הכונח ַא

 .ןענַאמרעד ןוא ןעקנעברַאפ-ךיז רעזנוא ןיא

 ,ןגָאז ריא טוט ,ןכַאז עכלעזא ןָאק ןעמ

 ,טייצ רעד ןופ ץינערג םעד ןענעבנגרעבירַא טשינ
 רעביטש עטלַא יד ןופ ףושיכ םניא רעביא ןביילב ייז
 ,סנרעטמַאל עשיטסימ ,ןסַאג עמורק יד טימ
 ןעגנַאגרַאפנוז עקילייה עקידתבש יד טימ

 סיורג זיא שינעלמוטעצ ןיימ רָאנ ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא
 ,ןהגַאד ןיימ ךָאנ רעסערג ןוא
 ,ןגייווש ַאזא ךימ טלַאפַאב סע סָאװ

 ,ןושל סָאד ןָא-ןרעװ עניימ רעטרעוו עלַא ןוא

 : תובוח ןענָאמ רימ ייב ןעמוק הרבח עניימ ןעוו

 םיבוט םימי יד טלָאװכ יו ,סמירופ ןוא סהכונח
 ןטלַאהַאב ייז רַאפ עינעשעק ןיא ךיז ייב

 ,רצוא םעד ןבעגקעװַא טשינ ייז ליוו ןוא

 ןטילּפמ עטסעב יד טכַארבעג טָאה ןסינ רעטעפ רעד
 "ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא,, ףיוא ייז טליּפש ןוא
 -- ,הלכ רעד עלעגניר ַא ,ןתח םעד לתילט ַא

 ,רודיס ןייא ןופ םיטויּפ סָאד ןענייז הרבח עניימ ייב
 ,לַאגיס דוי דוי טניירפ ,ריא טעכיוא זַא סייוו ךיא

 ,רעדיל עקידשדוק-ןושל-שידיא טביירש

 ןעגניז תורימז ערעזנוא יוװ ייז ןעמ געמ ןגעווטעניימנופ
 ! סע ןעמ טכַאמ ,רעקנירעייט ןיימ ,ױזַא יו רָאנ

 ?ןקיש ךימ טעװ ריא ואוו טשינ סייוו ךיא טניימ ריא
 ,ןיקילדמ המב םוצ ,ףקות הנתנו םוצ ,הננרנ וכל םוצ

 ןגערפרעד ךיז טרָאד ןיוש לעווכ יצ סייוו רעוו
 .ןוקית ןשיטייל לקיטש ַא וצ
 ,ליואוו-ןוא-טוג רעייז טינ ןעד ךיא סייוו יצ
 ןינב םענעי ןופ רוטאנ-רוטקעטיכרַא עצנאג יד זַא
 ,לגיצ ןוא םייל ןגָארטעג ןבָאה תורוד סָאװ
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 ןגָאלשעג ןיילַא ןייטש-ןוא-זלעפ םעד
 ,טלגָאװעגכרוד רבדמ םעד ,ןטלָאּפשעג םי םעד
 ןוא ָאד בוטמוי לקיטש ַא טלעטשעגּפָא ךיז טָאהס זיב

 ;טרָאד }

 טרָא ןַא סָאװ תודוס יד ןעד סייוו רעװ ןוא
 ,הדע רענעסעזעגנייא ןַא וצ ןעקנעש םרוג זיא
 ,ןדייר שידיא טושּפ רעזנוא טסעװַאקישט טמענ טָא
 ?לסירג-הרוש ַא ןופ ךיז יוזא טַאלג ןעמוק ןעד סָאד ןָאק

 ,טריפעגרעבירא רעהַא סע ןבָאה רימ ןעוו
 טכיל ַא יװ ןטכיולעג טרָאװ ךילטיא טָאה
 .ךָאװ-בוטמוי טימ ןוא המכח טימ ןוא רעייפ טימ
 ,ךַארּפש ַא זיא'ס זַא רימ ןסייוו יאדווא
 .יאדווא -- ,ןענרעלסיוא ךיז ןעמ ןָאק ךַארּפש ַא
 ,טנרעלעג טשינ ץעגרעניא סע ןבָאה רימ רָאנ

 .ןעמונעגרעביא יניס גראב ןופ יו ריא ןבָאה רימ
 ,ןבעגעגרעביא יז ןוא הרות ַא יװ ןעמוקַאב
 ןופ סנ ןצנַאג םעד טרעפטנעעגרעביא ןבָאה רימ יו

 ,ןבעל רעזנוא }
 ,זנוא וצ -- םעדייזרוא יד יו ,רעדניק-םישרוי ערעזנוא וצ

 ?םיבוטמוי ןענרעלסיוא ןעמ ןָאק יװ ,ונ ,עקַאט ןוא
 ןגערפ ןעמוקעג טציא ךייא ךיא ןיב ראפרעד
 ,לַאגיס דוי וי ,קישטליואוו ץנַאג סייוו ךיא

 רוד ַא טנייה ןענייז רימ זַא ,ןרעפטנע רימ טעװ ריא
 ,לגילפ ןוא ןויזח ןָא ,םולח ַא ןָא

 ?ןגָאז עניימ הרבח יד ךיא לָאז סָאװ רעבָא
 ?ןפָארטעג םייהרעדניא טשינ ךייא בָאה ךיא זַא

 טרעהעג ואוו ןבָאה ייז --- ,ךייא וצ טקישעג ךימ ןבָאה ײז

 ןשינעשרָאפ עקיזָאד יד טימ ךיז טמענרַאפ ריא וַא
 ,ןשיט-תודועס-שולש ןופ ,םיבוטמוי-טלַא ןופ
 טנַאלַאט רעייא ןיא חוכ ַא טגיל סעּפע זַא ןוא

 ,טנַאװ רעטלַאק רעקרָאיוינ ַא ןופ ןעקנופ ןגָאלשוצסױרַא

 םייחרעדניא טשינ ךייא בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ייז לעװ ךיא

 ",ןפָארטעג }
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 .ס י* ל

 | רָאנ ךימ ןָאק סָאװ רעצימע ןעוו
 ,טרָאד ןוא ָאד גנַאגכרוד ןטלייאעג ןיימ ןיא
 טלַאטשעג ַא ןלעטשרעדינא רָאװ ןוא רָאלק ןלעװ לָאז

 :יוזא םתסמ טגָאזעג רע טלָאװ --- רימ ןופ
 טלַא סיוא גונעג טשינ ךיא עז לָאמנייק זַא

 ,דרָאב עפרַאש-שירושַא ןַא רימ טלעפ'ס לייוו
 .דרע רעד ףיוא ָאד םורַא ךיז ךיא ּפעלש סעּפע זַא

 ןענַאדנופ ןרָאפקעװַא טפראדעג גנַאל ןיוש טלָאװכ יו

 ןענַאב עטצעל יד ןקיטעּפשרַאפ ןיא ץלַא טלאהכ ןוא

 .רעביא ןיוש ָאד רעדניצא זיב סנגאוו עלקנוט ליפיוזא
 ,טרַאװעג }

 .ןעמוקעגנָא טשינ ץלַא ךָאנ זיא רעניימ ןוא

 טלזנעּפעג רע טלָאװ ױזַא -- ,ןתמא'רעד'ניא -- ,רָאנ
 ,רימ ןגעוו)

 :דילג ךילטיא ןוא ץרַאה ןיימ סיוא טייג

 ,ןײלַא ןייגוצקעװַא -- קעװַא ,קעװַא

 גיוא עשירטקעלע-גולק סָאד ואוו ןגעוו ענעי ףיוא

 ;ןזָאלעגרעביא ייז ןוא ןסעגרַאפ דניצא זיב טָאה
 ,טכיל-למיה ןכיוה ןסיורג םוצ
 ,לַאטש ןמורק ַא ייב לבלעק םענייש םוצ

 ןזָאה עקידנליּפש-ךיז ענרעבליז ייווצ יד וצ

 ;ץלָאה ןפיוה ןסייוו ןפיוא
 םַאק ןטיור-לקנוט-ןטימ ןָאה ןצלָאטש םוצ

 גָאט ןופ ףיוה ןטימניא םורַא טייג סָאװ
 ןטיירב ַא ןיא קיאור טגיל דרע יד רָאג ואוו
 ,םַאר םענעדלָאג ןטמארעגפיא ןרָאלק

 טגיילעגפיוא ךילטימעג זיא זָארג לציּפ ךילטיא ואוו
 -- -- בייל ןייז טימ הוולש ןיא ןוא

 טימעג ןיימ לזנעּפ ןייז טימ טנכייצעג רע טלָאװ יוזא
 ,טנַאװ רעקיגָאטײב-טיירב ןייז ףיוא טנווייל ןרעביא
 לָאמַא ןעזעג ָאד ךימ טָאה סָאװ רעד ןוא

 יולב ןגנוי ןפיוא טשודיחעג ךיז טלָאװ

 גיוא ןיימ ןיא טלטניּפעגניירא טָאה רע סָאװ

 .םערב ןיימ רעטנוא ןירג ןקידנעלכיימש ןפיוא ןוא
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 ,דרָאב רעבושח ַא ןופ ןטאש ןקידנבעווש םניא רָאנ
 ,םש לעב ַא ןופ ןוימד-זמר ַא ןַארַאפ סעּפע ָאי זיא
 ןילָאװ ןופ ןטנגעג יד ןיא טעקנָאלבעגמורא טָאה סָאװ
 ,ט"שעבה ימיב ,עקַאט ט"תו ח"ת ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןגָאלשרעד טשינ ךיז ןוקית ןרעטיול ןייז וצ ןוא
 ןגָארטעגמורַא טרָאד רעקירעביא ןַא יו ךיז :םָאה רע
 ןענַאטשרַאפ-טשינ ןוא טנָאקרעד-טשינ -- םיבוש' רעביא
 ןגיצעגכָאנ קירעיורט טָאה סנייז ןבעל-בייל ץַנַאג סָאד

 ןגָאװ ןדעי ךָאנ ,ןגעוו עטלגַאוורַאפ יד ךָאנ
 ןדיא ןפיוה ַא טריפעג טָאה סָאװ
 ,רפכל רפכמ ,ריעל ריעמ
 ןעגנַאגעגמוא זיא רע ןוא
 : רוד-םעד-ףיוא יו טשינ
 ,רעטעּפש-וצ ַא ,רעירפ-וצ ַא
 ַאזַא דיא רעקידלָאמניײא ןא רָאנ
 ,טליּפשעג ןוא טנוגינעג םיא ןופ טָאה סע סָאװ

 ,טליטשעגנייא ןטייוצ םעד טָאה רעיורט ןייע יווי
 ,טגיוועגנייא ןטייוצ םעד -- גנַאזעג ןייא ןוא
 טלעװ יד טַאהעג-ביל טָאה רע ןוא

 דרע-הלחנ קיטש סיורג ַא יו
 ןבעגעגּפָא ןעלגָאוװ רַאפ ָאד םיא זיא סָאװ

 לעה ןטכיולעג טָאה סָאװ טפַאשעגנוי עקידנענוז יד ןוא

 ןרָאי עגנוי-קיבייא ,עטלַא-קיבייא ענייז ףיוא
 ןגיוא עקירעיורט ענעגייא ענייז ןיא רָאנ ןוא
 ,טניוו רעד יװ םַאזנייא ,ןזָאלרַאפ ןעוועג רע זיא
 ןגיובעג דרע'רד וצ -- םיוב רענעפָארטעגיץילב ַא יוװ ןוא
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 קנעדנָא סי'נ-ב עגייפ

 בק ןייד ףיוא ןעגנַאגעגפיורא טנייה ןיב ךיא ןעוו
 גָאט-רעמוז רעדלימ רעגנוי רעד טָאה

 ,גנילירפ םנופ זָארגדיײז םעניד ןוא טילבעג יולב ךָאנ

 ,ךייו-קירעבליז ךָאנ זיא ךעלמייב יד ןופ ערָאק יד
 ליטש ןוא קיטכיזכרוד ןגייווצ יד ןופ ךעלטעלב יד

 לגילפ עקידנעור יד רעביא יולבלמיה רעדניל רעד יו

 ,לימ רעטלַא ,רעקידנפָאלש ַא ןופ
 .ןגייווש ןוא ןייטש רבק ןייד ןבעל לעװ ךיא
 ,טלַאטשעג ןייש ןייד ןגעוו ןטכארט
 ,טמעקרָאפ-פורַא רָאה עלעה:ןדלָאג יד

 -- דמערפ ןרעוו טשינ קילב ןייד ןיוש רימ טעוו לָאמנייק

 .ןגיוא ענייד ןופ ָאלב רעקיטעמוא רעליטש רעד
 ,לכיימש רעקידנטלַאהַאבסיוא ךיז-ןיד ,רעגולק ןייד

 ,ןכיילב ןגעלפ ענייד ןקאב יד רעמ סָאװ
 .ןרָאװעג ליומ ןייש ןיד ןייד זיא רעקירעיורט ץלַא

 - ,ךיילקרעמוז לעה יינ ַא ןָאטעגנָא טסָאה וד ןעוו

 טלָאװעג ןח ןקידנטעב ַאזַא טימ וטסָאה

 ,דייז סָאד ,רילָאק רעד רימ טלעפעגס יו ןגָאז ריד לָאז ךיא
 ,סעלָאּפ יד ייב ןדלַאפ עלַאמש עניילק יד

 :טנייה ךָאנ רעהכ ןוא רימ וצ טסכַאל
 ,הלכ עקידלטעטשניילק עקילָאמַא ןַא יו ןיב ךיא
 ?טניירפ ןיימ ,ָאיַא

 ןיטש םעד ןגיוברעבירַא טציא ךיז לעװ ךיא
 -- ,סיורג ַא תוכז ַא טסָאה וד :ריד ןגָאז ןוא
 ,ןסעגרַאפ ריד-ןָא עלַא ןבָאה ייז

 רָאי קיסיירד ענייד ןיא זיולב לָאמנייא טסלָאװ וד יו
 ןסעזעג לאמטנווָא םייב ,שיט םייב ייז טימ

 ןכעװשרַאפ ןרעיוא ערעייז ןיא טשינ ןעמָאנ ןייד ליוו ךיא
 ,טלַאטשעג קנאלש ןדעי ךָאנ ךָאנ ָאד קוקכ רָאנ
 ,ןזייוו ךיז געוורעמוז ןרעביא ךיד עז ןוא
 ,טלָא ןרעװ טשינ לָאמנייק ָאד רעמוז רעד טעװ סע
 ערעדנא טנזיוט ןיא ןעז ךיד לעווכ ןוא
 ,ןסייוו ןיא טוהירעמוז ןטיירב ןקיטכיזכרוד ןיא
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 !ידוק

 דרע רעסיורג רעד רעביא
 .תורבקה-תיב רעזנוא ןפרָאװעצ טגיל

 קרעמ עבורח ענעלאפעגנייא רעטנוא
 .תורצ עשידיא עקיבייא ןפָאלש ,ןעלמירד
 .סעלָאּפ עָארג ערעזנוא ןופ טניוו רעטסיוו רעד

 תולג :הנידמ רעד ןופ עלעגיצ ענעדלָאג סָאד
 ןרָאי עסיורג ,עגנאל ליפיוזא טבעלעג טָאה סָאװ

 ,רעגנעל ןבעל ךָאנ טעװ ןוא
 רעסערג ןבעל ךָאנ טעװ ןוא
 ,ןורכיז ןקירעיורט רעזנוא ןיא

 ,ןגָאלשעג זנוא טָאה קַאה עשטייד יד

 ןבירטעג ,טגָאיעג זנוא טָאה שטייב עשטייד יד
 .ןגָאירַאפ טלעו רעד ןופ זנוא טנָאקעג טשינ ןוא

 .ןגָאװ רעמירָא ןַא ןרָאפעג זיא סנגעוורעטניה

 ?קיוואלעשט ,ןיהואוו ?אט-ידוק --

 ,קירוצ טלעוו רעד ףיוא --

 ,קירוצ טלעוו רעד וצ

 ,קירוצ טלעוו רעד ןיא
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 רעדנואוו - םולח

 ,ןעניאור ןוא ןביוטש יד ןופ
 ,עניד יד ךעלעגיצ יד יװ
 -- עליואוו יד ךעלעגיצ יד יוו

 -- ןליוז עראד ,ןגיוא עטוג

 רעדניק עביל יד ךיז ןלעוו
 .ןזײװַאב סַאג-ָאטעג ןרעביא
 .ןזייא ןוא לָאטש ןופ רעקרַאטש זיא ןייּפ

 ,רעדניק עביל ,ךיז ריא טָאה ואוו --

 ?ןטלַאהַאבסיוא ךיז ריא טָאה ואוו
 ,רעדנואוו םנופ עלָאּפ רעד רעטניה ---

 עלָאּפ רעקידמיסינ רעד רעטנוא
 ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז רימ ןבָאה

 ,ןטלַאּפ אזא רעדנואוו רעד טגָארטס

 ,עטיירב -- ענייז סעלָאּפ יד ןוא
 ,עגנַאל -- ענייז סעלָאּפ יד ןוא
 ,ָאד טײרּפש ַא ױזַא ייז רע טוט
 .ןעגנאלרעד ךייט ןזיב ייז ןענָאק

 !רע טָאה סענעשעק עכלעזַא ןוא

 !רעטָאפ-עטַאט !רעטומ-עמַאמ
 ,סעברָאט יד יװ ןוא קעז יד יו
 ,טעקַאנ זיא'ס רעוו

 ,סעװרָאב זיאס רעוו
 .עקאט ןעמירַאוװרעד טרָאד ךיז ןָאק
 ,רעליטש ,הרבח ,טייקליטש ןיא רָאנ
 .וקעציו ןייק טכַאמ טשינ ןוא

 ,ןטרָאד טייז ןייא ןיא -- עלעטנָאי
 .רעטייווצ ַא ןיא טרָאד -- עלעקנָאי

 ,רעטיור ,רערַאד רעד עלהמלש

 יעינעשעק רעדנַא ןַא ןיא
 ,רעטירד ַא ןיא טרָאד עלעקטַאלז

 ,רעטיצ ןייק טשינ ןוא ךרָאש ןייק טשינ
 ,עמושז ןייק טשינ ןוא םושז ןייק טשינ
 ןטרַאװרעביא ױזַא ןעמ טעוו

149 



 .ןעמוקרעביא רשפא טע'מ ןוא

 ?ןלַאנק ַא ןוא ןכַארק ַא טסרעה --

 ןלַאפעג זיא רעיומ ַא --

 ?ןטעב ַא ןוא ןענייוו ַא טסרעה --
 ,ןדער עגד ַא ףיוא-רעה ,ַאש --

 :ערָאט ַא זנוא רעדנואוו רעד טוט
 ןרָאצ רעד טעוועשוב רעטציא
 ,רעסעמ ןטימ קילגמוא רעד ןוא

 ןגנאל ןטימ רעסעמ ןטימ
 ןעגנַאלרעד טשינ רע טעװ ךייא ,ןיינ
 .ןכיירגרעד טשינ רע טעװ ךייא ,ןיינ

 .עניילק ,סענעשעק יד ןיא ךיז טלאה

 ?ןענאוו לקזיב --
 ,טינ ןיילַא סייווכ ---
 סעצנָאװ יד טימ רעלטיה רעה רעד
 ,סעזדנאסק עמורק ןעצ םיא טימ ןוא

 ,םירה - רעקיוה

 טנרָאפ ,ןטניה
 ,ןטניה ,טנרָאפ
 טרָאד םוא ןעייג
 .ןדניצ ייז ןוא

 ,ןרעקאלפ תופרש יד ןוא
 ןרעקַא ,ןדיינש ןדרעווש יד ןוא
 ןטלַאהַאב ךייא בָאה ךיא רעבָא
 ןטלַאּפ םנופ סענעשעק יד ןיא
 ,ןטלַאּפ סרעדנואוו םנופ

 ןעזסױרַא טשינ ךייא טעוװ רענייק
 .רעטעּפש .רעטעּפש

 ,םעדיוב רעטלַא ןַא ּפירקס ַא טוט

 ןקעטש רענעכָארבעצ ַא ּפַאלק ַא טוט
 ,.לקניוו רעטסניפ ַא ןיא ץעגרע
 ,לגיוא ךילטיור ַא ילפ ַא טוט

 ,לקניפ ַא ,לרעייפ ַאזא
 .עקשעוועלאה רעצראווש ַא ןופ

 רערַאד ַא לדנטָאש ַא טוט
 .עראפש א ןופ לקנוט ַא ךיז
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 .ערַאּפש ןיא ןיירַא קירוצ -- ןוא
 ,רעדניק ,םינמיס ןענייז סָאד
 ,רעדנואוו םעד ,ךימ סע טניימ ןעמ זַא
 ןדָאב ןופ ריר ַא ךיז ךיא וט
 ,עליטש ,סעינעשעק עניימ ןיא ,ריא
 ,םעטָא םעד ןייא-טלאה ,קידנגייווש
 ,רעבירַא טָארט ןטשרע םעד לעטשכ
 .רעביטשי-רעיורט עטיוט ןביז
 ןטרָאג רעצרַאװש ַא -- טארט ַא ךָאנ

 ןטרָאג ןצרַאװש ןרעביא טייטש

 ,לטערב ַאזַא -- הבצמ ַא
 ,לטעלג ַא סע טוט טניוו ַא ןוא

 -- עניד ןעצ ךעלעזערג ןעצ ןוא

 ,ןינמ ַא ךעלעדיא ערַאד
 ,הליפת ןעוט ןוא ךיז ןגיוו
 .רע-ל-ל-י-טיש ,רעליטש ךיא טערט
 סױרַא ךייא טימ םוק ךיא ןוא
 .ןסיורד לקיטש קיטכיל ַא ףיוא
 :לסיירט ַא סענעשעק יד טוט

 ,לזייר ,להרובד ,לקנאי ,לטנאי
 .םולש ,המלש ,השמ ,ךורב

 ,םולח זיא טייזרענעינופ ןוא

 ,םולח טעכיוא --- טייז רעדנופ ןוא
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 טנָאזירָאה רעטעּפש

 שידיא עלעסיבַא
 ךיז טרעגלַאװרַאפ
 -- ןטרָאד ןוא ךָאנ ָאד

 טכילדלאג
 ךעלטעלב עקיטולב ןיא

 ,ןטרָאג ןקיטסברעה ןיא
 .ענייש ןענייז געט יד
 ,רעגעש ךָאנ -- ןטכַאנרַאפ
 .רעפיט ךָאנ ,רעפרַאש ךָאנ

 רעדיל יד טרעטעלב ,יוא

 עטעּפש ערעזנוא ןופ

 .ןטעָאּפ - םינורחַא
 ןפילשעג טנעמיד יו
 ,ןטפירש עקידנואוו יד
 גרַאװניײילק עלעסיבַא
 טנגעג עמירָא ןופ
 טנעגעגַאב רעדיוװ ךיז ןבָאה

 .עלעגיצ ןשידיא ןטימ

 רעביא ךיז ןטעב ייז
 ןענעגעזעג ךיז ןפראד ןוא
 .רעבירַא טייג העש ענעדלָאג יד

 יעבָאב ַא ךָאנ ןעוועג
 ,עדייז ַא ךָאנ ןעוועג
 לקניוו ןיא ןסעזעג

 .ןדייר קידלקניוו ןוא
 ,ןעלמרומ קידלקניוו ןוא
 ,ןטעב קידלקניוו ןוא

 .טעּפש טעווס
 .רעטעּפש טרעווס

 ,שידיא לש תוניחת

 .שידיא רַאפ -- תוניחת
 ,תודיסח ןעמירָא לסיב טצעל ןרַאפ -- הניחת ַא
 .רעדיל עשידיא ןיא --- ןטצעל ַא ןוגינ ַא רַאפ

 ,שמוח ןיא -- שידיא עלעסיבַא
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 רודיס ןיא -- שידיא עלעסיבַא

 ,טסקעט ןרעטנוא ,ןטרָאד
 -- ,לביטש-רעלעק ַא ןיא יו

 טנעה עקילייה
 .ןבירשעג שידיא ןבָאה
 ןּפיל עקילייה
 ףעגנוזעג שידיא ןבָאה
 ךעלמירחוס עלעקנוט סעּפע ןוא

 :ןעגנודעג לקניוו ַא ןיא ךיז ןבָאה

 ,ףורַא לדנעד ַא

 .רעטנורא לדנעד ַא

 ןעשעג ןוא ןעמוקעג
 .רעדנואוו רעשידיא ַא זיא
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 ןוגינ

 רימ ןופ טשינ דיימרַאפ

 ןכיילב ַא רעכייז ַא שטָאכ
 ט'שעב'ה חסונ ןופ
 ,ןכיירגרעד וצ רָאװ-רעד-ףיוא

 ,תובשחמ עמורפ ךרוד

 הנווכ רענייר ךרוד
 ןבעל םענעגייא םייב

 ןענָאקרעד ןוקית ַא

 רעטרעוו עשידיא ןיא ןוא
 ןושל ליטש רעזנוא ןיא
 םויק ןייז ןופ טכיל סָאד טָאה

 ןשָאלרַאפ טשינ ךָאנ ךיז

 ,לָאמנייק ןיוש ךיז טעװ ןוא
 ,ןשעלרַאפ לָאמנייק טינ
 םש ןייז יוו יוזא
 ,ןסעגרַאפ ןרעוו טינ טעוו

 רימ טימ זַא ,סייוו ךיא
 ןפָארטעג ןיוש סנ רעד טָאה
 דיל ןיימ ןביירש םייב
 ,ןפָארטס יד ןופ גנַאג םניא

 תורוש יד ןופ גנַאלק םייב
 ןעמונרַאפ גנולצולּפ ךיא בָאה
 ןקור ןיימ רעטניה ןופ
 ןעמורב קידנוגינ ַא

 ,תוקיתמ ןימ ַאזַא

 ,תומיענ ןימ ַאזא

 ,טײקטסָארּפ ןיימ ןיא --- ,ךיא ןוא

 ,תומימת ןיימ ןיא --- ,ךיא ןוא

 ,עגר רעד ןיא טליפרעד בָאה
 ןענַאטשרַאפ ןוא טריּפשרעד
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 ,שודקה ןוגינ םעד

 .ןענאדנופ-טינ ,ןענַאדנופ

 ןוגינ רעד ךיז טָאהס ןוא
 ןסָאגעג קידלַאגניג
 ,תוא ןיימ ןיא ,טרָאװ ןיימ ןיא
 .ןושל ןיימ ןופ סוכ םניא

 דיל סָאד ןוא ,ךיא ןוא
 .ןרָאװעג ןוגינ ןענייז
 -- דיל סָאד ןוא ,ךיא ןוא

 ,ןורכיז רעד רוד ןופ

 ןעקנעדעג קיביײא

 .ןעמָאנ ןקיליײה ןייז
 ,הריש טגניז ןוגינ ץייז
 ןמא :טרעפטנע דיל ןיימ ןוא
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 רעקיטכיל ַא

 ןטייקיבייא עלַא ןוא קיביײא ףיוא טור ָאד

 שטנעמ רענייש ןוא דמלמ רעד לקיזייא רעטעפ ןיימ

 סנטייוורעדנופ ןטלאהעג םיא ןופ ךיז טָאה ערעזנוא החּפשמ יד סָאװ
 .טשטגעבעג ןח טימ טָאג ןופ ןעוועג טרָאפ זיא רע רָאנ

 ,רבא ןדעי ןייז ףיוא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג זיא טייקסטוג ןייז

 ,טכיזעג קיאור ןייז ןיא ,רענלָאק-לקער ןטקַאלבעגּפָא ןיא

 רבק ןופ ּפערט יד ןעגנַאגעגּפָארַא ליטש יוזא טשינ זיא רענייק
 ,טכירעגפיוא יוזא טשינ טיוט רעד טָאה םענייק ןוא רע יו

 הרובד עמומ יד טַאהעגביל טָאה רע לייוו ,טײרפַאב טשינ ,ןיינ
 ,דלאגניג -- ייווצ יד ךעלרעטכעט ענייז ןוא ביוט עליטש ַא
 ,ארומ ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה תוגאד ןייק ראפ ןוא
 ,טלָאװעג קרַאטש ןוא טַאהעגביל רעייז רע טָאה ןבעל ןוא

 ,לסקַא ענעגיוצעגנייא טימ שיט-תבש םייב ליטש ןסעזעג זיא רע
 זיוה ןרעביא טקוקעג קידתבש ךיז יוזא טאלג ןוא
 ,ןסקאוועגסיוא שירעטכעט ןענייז ענייז ךעלדיימ עניילק יד יװ
 .סיוש םענעגייא ריא ףיוא טלמירד הרובד ןייז יו

 :טסעװַאקישט ףיוא טושּפ ןוא טסָארּפ ןגערפ םיא לָאז ןעמ ןעוו

 ?גנוצ ןפיוא םירוסי ןבָאה םעט ַא רַאפ סָאװ ,לקיזייא 'ר
 ,סעװארטָאּפ עקידרעקוצ רָאג יד ןופ טשינ, :טרעפטנעעג רע טלָאװ

 ,"קנורט ַא ךָאנ ןעמ טיג ,ןצרַאה ןפיוא ןענערב ייז זַא רָאנ

 :ןבעגעגוצ רעקידנעלכיימש ַא רע טלָאװ קנואוו ַא טימ ןוא
 ;ןליטשוצנייא המשנ יד ,ךיז ױזַא רָאנ ,ןקרַאטש ןייק טשינ;
 ןבעל לקערב ןטימ ןעמענרעביא וצ ביל לָאמַא ךיז טָאה יז
 ,ןליּפשרעטנוא שילגניא קיבייא ךיז טימרעד זומ ןעמ ,טניימ ןוא

 ,טיירג טשינ לטניב ןייב-ןוא-טולב סָאד זיא לסיבַא ןדיילוצ ןוא
 :ןעמונעגריפ ,עניימ רעדניק ,ָאד ךיז שרעדנַא בָאה ךיא ןוא

 ,טיורב ךעלרַאד יד ףיונוצ טשינ ָאד ּפעלש ךיא רעווש יו
 יןעמוג ןפיוא רעיוז רימ ביול סטָאג טשינ ךָאנ ץלַא טרעוו
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 ,רענייר ַא בוט גזמ ַא ןעוועג רע זיא טוג ןוא גולק
 ,טייקכילדירפ ןוא ור טנרעלעג ךימ טָאה טארט רעדעי ןייז

 רעניואווַאב עכילטסָארּפ עלַא ךיז טרָאד ןבָאה םוקמ רעזנוא ןיא
 ,דיירפ טימ ןוא טייקסטוג רעלעדייא טימ טימ םיא ןופ טכַארטעג

 תודימ עכילרעדנואוו יד רָאנ דמלמ-יקדרד ַא ןעוועג

 ,ריט םייב ןצימע טימ דייר ןיא ,סַאג ןופ גנאג ןיא רע טָאה

 ,תודיסח טימ םיא ןופ טלַארטשעג ,טניישעג טָאה סע -- טלענקעג

 ..ךיר ןוא דנעו ןדעי ייב קידבוטמוי-תבש םיא ןופ ןעגנוזעג

 ,ןעלמירד טוט ןייבעג ןייז ואוו ,זיא רבק ןייז ואוו טשינ סייוו ךיא
 ןייש םיא טקנעדעג סָאװ רענייא טשינ ןיבכ :ךיא ןיב רעכיז רָאנ
 למיה רערעטיול רעד טגָארטס יװ ,ץרַאה ןייז ןיא םיא טגָארט ןוא
 .ןיורק ַא --- טלעוו רערָאג רעד רָאפ ןוא ךיז ןיא טכיל סָאד
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 ...וצ

 :ןבירשעג לָאמַא ךיא בָאה םייהַא ווירב ַא ןיא
 .טינ ןעלקיזייא ןופ רָאנ ,רימ וטסביירש ןעמעלַא ןופ

 ןטָארעג החּפשמ רעד ןיא ךיוא ןיוש טזיב ,סע טסייה

 .טינ סע ביולג ךיא ןוא טוגדוצ ךיד ןָאק ךיא

 ָאד דרע רערעװש רעד ףיוא ןָאטעג רימ ןטלָאװ סָאװ
 .ןייז טשינ רעמ ןיוש ָאד ןלָאז רע יו עכלעזַא ןעוו

 קנעשיעפַאק ןיא טכַאניב תבש קרָאי-וינ ןיא ןליפַא
 -- ,ןײרַא ךיז ּפַאכ ךיא ןעוו ,סאגרעטניה רעקידורב ַא ףיוא

 למוט ןקיכָאװלא ןיא ןציז יוזא טאלג-טָא
 ,בירט-רעטיב ןעדַאשט סָאװ תוחיר ךרוד ןוא ךיור ךרוד

 ,םינּפ טרעקַאעצ ַא טימ רענייא ַאזַא ךיז טזייוואב

 .ביל בָאה :ןגיוא יד ןיא טומטוג ןכילנייפ טימ ןוא

 לקניוו ןיא לשיט ןייז וצ ןייגוצ םיא וצ ןלעוװ טלָאװכ

 : טייז-ןופ קוק ַא ּפַאכ ,סעּפע טשינ ךיז געוורעדכ רָאנ

 ,עגר ַא ךיז ּפָא טור ,עװַאק ןייז ּפָא טקנירט רע
 דייז עלעכיט ַא -- עינעשעק רעד ןופ טּפעלש ןוא

 .ךיז םעד ןיא טלגיּפש ןוא ךעלטייווק עקיברַאפ טימ

 ,סױרַא גייצלימש ןימ ַא ןטרָאד ןופ רע טּפעלש לָאמַא

 ;רָאד-ץלער ַאזַא -- שיט ןפיוא קעװַא סע טלעטש ןוא
 .זיומ ַא טימ ץַאק ַא ןוא -- עקנישזורּפס ַא ירד ַא

 ,ט'חרביו לזיימ סָאד ןוא ךָאנ טפיול לצעק סָאד
 .קילג ןופ םינפ סָאד ךיז טשטיינקעצ רבח םייב

 .ןעלכיימש רעטנזיוט ענעקנורטרעד עפיט יד
 .קירוצ סיורא ךיז ןעוועטאר -- ךעלשיפ ענעדלָאג יו

 גייצליּפש-רעדניק סָאד ןענייז ,ךיא טכַארט .,יאדווא
 ?ןעװ -- ךיז וצ םייהַא ןעגנערב ךָאנ ייז טעוו רע ןוא
 ,ץעגרע טייזרענעינופ ןיוש טציא זיא טכאנבלַאה יד זַא

 !ןעשעג ןשטנעמ םעד טימ טרָאפ ָאד עשזסָאװ זיא
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 ןטכַארט טסגעמ -- ךַאז ןייא ןוא טנזיוט ןענייז ןעשעג
 ירעיוב יד ןוא טינ םייה ןייק טָאה שטנעמ רעד זַא
 לרעמיצ ןיילק ַא בוטש רעכילטיור ריא ןיא טרָאד טָאה
 .ירפרעדניא סקעז בלַאה זיב טכַאנ ַא טנעס ןעצ רַאפ

 ,גײצליּפש ץטימ ךיז שיט םעד ייב טליּפש רע סָאװ סָאד ןוא

 םתסמ םיא טנָאמרעד סע -- טושּפ טשינ טעכיוא זיא
 טייקנייש רעקיטכיל-ךילרעדנואוו ַא סעּפע ןָא
 ,םַארג ַא טנלע ןקיטציא ןייז וצ זיא סָאװ

 ,רעטרעוו ךיז ןדניב יוזא ,רעטכעלש ןייק טינ םַארג ַא
 .טוג סָאד ךָאד טסייו וד ,םישעמ ךיז ןעמארג ױזַא
 םינּפ ןטרעקַאעצ ןייז וצ ךיז טמארג סע יוויוזא
 .טוה רעשיטנַאופ-טלַא שילגניא-שירעליואוו ןייז

 -- -- ,וצרעהַא ןעמוק ןיימ ךיז טמארג סע יוויוזא

 ,ביירש ,ייסיוזייס רָאנ -- עוװַאק ןופ לקנעש ןיא

 ,רעטציא לקיזייא 'ר רעטעפ רעד רע טוט סָאװ

 .ביוט יד ,עמורפ יד עמומ יד הרובד ןוא
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 לכ ה -כ ס

 ,המכח ןיימ גאט רעד טכַאמ טלעגניילק וצ

 .ּפָא םיא טימ ךיז לכה-כס ךיא ןעוו
 דנַאר-שיט םייב קידלקניוו רעביא ביילבכ
 ּפָאק ןדימ ַא ןוא טנַאה רעדימ ַא טימ

 ןגרָאמ ןוא טכַאנ יד ןעורּפָא טסעוו,
 ,ייגסנופ ,לָאמַאכָאנ ןוואורּפ וטסעוו

 לּפַאטש ַא ךָאנ ָאד ןרעטעלקפיורַא
 "יאדכ זיאס זא ,טסניימ וד סָאװ םעד וצ

 טנװָא ןופ העש יד רימ טיורטראפ יוזא
 ,ריט ןופ לעווש םייב ּפָא ךיז ורכ ןעוו
 ,רעטלַא רעד דימש רעד -- ןגעקטנַא ןופ ןוא
 .רימ ןבעל ךיז טצעז ןוא וצ טמוק

 ?ןכש רעביל ,סעּפע ריא טגָאז סָאװ;
 ,טדימש ןעמ ,טּפאלק ןעמ ,גָאט ןצנַאג ַא

 ןלַאפעגקעװַא ָאד ריש ןטכענ ןיב
 ,דירַאי ןטעשָאלּפעצ םעד ןופ

 ,טעװָאקעגנָא ָאד םיסוס טימ םי ַא
 !טילּפ ןוא --- סיפ יד ףיוא ייז טלעטשעג
 תוחוכ יד ןיא ןטלַאה םיא ףראד ןעמ
 ,דירַאי רעזנוא --- ּפָאלַאג ןייא ןוא

 ,ןבש ,םימכח יד ןופ טשינ ןיב
 .טציא ןופ טשינ ןיוש ךימ ךָאד טנָאק ריא

 ,ןזייא סָאד טדימש ןוא טילג ןעמ זַא רָאנ

 ,טצילבעצ ןוא סע ךיז טלקניפעצ

 ןויער רעטלַא רעד ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא
 ,םירק ַא ,שטיינק ַא לָאמַא ךיז טוט
 ,לכיימש ןדימ ַא וטסוט בורל
 .םיא וצ וצ טשינרָאג ךיז טסרעה ןוא

 הבשחמ אזא ךימ טָאה טנייה ךָאנ
 ,טונימ ןייא ןייק ףיוא טזָאלעגּפָא טשינ
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 ןסעגרַאפ ךיז סחו הלילח טלָאװכ ןעוו

 ,טורעג העש עקירעביא ןַא ןוא

 ,ןצנאגניא טרָאד ךיז דירַאי רעד טלָאװ

 ,טָאג-עטיהאב ,טלעטשעגּפָא ךיז

 ,למעוש סלרינש םעד ,למערק סרעמערק םעד
 .דָאר סרעוּפ םעד ,דָאב סרעדעב םעד

 ןוויוא םעד ןייא רימ ץייה ךיא זַא ןוא

 ,טנַאה יד שזַא רימ טרעטיצ זיא ,ירפצנַאג

 עטורעגסיוא יד ןוז יד טלָאװכ יו

 ,טנַאּפשעגנײיא הבכרמ-דרע רעד ןיא

 ןרָאפ סנגָאװ יד ןָא ןביוה דלַאב ןוא
 ,דירַאי םעד וצ ךַאילש ןצנַאג ןרעביא
 ןכש רעביל ,ןביולק רימ טגעמ ריא
 ."דךימש ַא ןיבכ יו ,דיא ַא ןיבכ יו
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 ןענכ -- ליווזנארב

 ,ץעגרע ליוונארב ןיא "טַאל, ןקידײל ַא ןבעל

 ,סיואכרוד טיוברַאפ סיוועג טנייה ןיוש זיא סָאװ

 ןזורוקוק עשירפ טימ ןטרָאג ַא ןעזעג ךיא בָאה

 .זיוה שידָאמטלַא ןַא ןטרָאג םענירג םעד ןבעל ןוא

 ךַאדּפָא ןַא טימ זיוה ַא ?שידָאמטלַא טסייה סָאװ

 .לעג רעטנוא ןיוש ןעלמיש סָאװ ןעלדניש ןופ

 םייה רעד ןופ םיא טלָאװ ןעמ יװ -- ןעמיוק רעד ןוא
 ,טכַארבעגרעבירַא}

 .לעווש יד זיוה סנדייז ןיימ ןופ -- לעווש יד ןוא

 .ןפערט לָאמַא ןָאק סע .רעביטש ןופ םילוגליג

 ,םָארגָאפ ןופ ןטייצ ןיא ןפערט עקַאט טגעלפ סע יװ

 העירי-טעמרַאּפ ַא ץעזרע ואוז טלגַאװרַאפ טרעוו

 -- ,םָארטש ןקיטניו ןוא ןדנילב ןופ ןגארטרַאפ

 ןעמיוק ַא ,לעװש ַא זַא ,ןפערט ךיא ןָאק יוזא

 טרעלקעג ךיא בָאה יוזא ?טשינ עקַאט סָאװרַאפ

 טקוקעגכָאנ ןוא סנטייוורעדנופ טיולּפ ַא ייב ןענַאטשעג ןוא

 טרעהרעד ןעקעמ ליטש שימייה ַא גנולצולּפ בָאהכ זיב

 סנטייוונופ ,רימ רעטניה ןוא טקוקעגמורַא ךיא בָאה

 טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה טרָא סיורג קידייל ַא ףיוא

 ןגיצ ריפ שידיא-קידעכָאװ ןוא ךילטימעג

 ,דיירעג שידיא-טלַא ןַא ךיז ןשיװצ טריפעג ןוא

 ,טלקָאשעג ךעלדרעב יד טימ ןוא ןביוהעג ּפעק יד

 ןייטש ןבילבעג ןוא סיפ ייווצ ףיוא גנורּפש-גנירּפש ַא

 תונמאנ רענייר רעכילרע ףיוא ךייא גָאז ךיא ןוא

 ןח ןימ ןרעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאב ָאד טָאה טלעוו יד זא

 ,ןטונימ עטוג ענעי ןיא ןעזסיוא ןימ ןרעדנַא ןַא רָאג

 ,םייח רעד ןא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא לייוו ראפרעד טשינ

 םישוח ןוא םירבא עניימ עלַא טימ ָאד טליפעג בָאהּכ

 ,םייהעגמוא ,טסָארּפ זא ,ץערָאק טשינ זיא ָאד זַא

 ןהעש עקידיײל ,עדימ ור'כ ןוא קיטנוז טציא זיא

 ליפעג ךילרעדנוַאװ א ןוא קיטכיל ַא סעּפע רָאנ

 למיה ןקיטכיל-ָאלב ןלעה ןופ ךיז רימ טימ טָאה
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 -- ,ליּפש אזא ןָאטעג לגניא ַא טימ יוװ יוזא
 ץעגרע ןופ טייז ַא ןופ -- רעדנואוו רעביא רעדנואוו ןוא
 טנאּפשעג ךיז ריפ יד ןגיצ יד וצ סנטייוונופ טָאה
 סקיטכיל ַא ןיא סייוו א ,עלעגיצ ןיילק ַא ,גיצ ַא
 ,טנַאלַאט סליווזנארב טשינ -- סע טלָאװ טכַארטעגסיוא יו

 ,עיזַאטנַאפ טליווזנארב טשינ -- ןריפוצ סע טכַארבעג ןוא
 ,טניוטשעג ןוא ןענַאטשעג ןיב .ןגעוו דובכ ןיימ דובכל
 ןלואש ןופ ןַאד טכַארטעג בָאהכ סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא
 ןיורק יד ןוא ןלאומש ןופ ,ןעלזייא יד וצ געוו ןפיוא
 ןעגנָאהעג םיא רעביא זיא סָאװ למיה ןעָאלב םנופ
 ,רָאלק ןטכיולעג טָאה גָאט רעכילרעה רעד יװ ןוא

 ,ליווזנארב-טלַא ןוא ןענכ-טלַא ,ןגיצ ןוא ןעלזייא

 ,רָאװ עקיבייא ךילרעדנואוו קידמולח ןוא
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 ה ש ו ריי

 טלעוו יד ךיא עז רעטסנעפ ןכרוד יו
 ףעגורטנַא טנָאה ןרעטנוא יו רימ זיא סָאװ

 דלעפ טימ טלעוו ַא טגיל ץערָאק רעטניה
 ,םענורב ַא טלעווק ןטרָאג ןדעי ייב ןוא

 ,סיוא האובת עכיוה יד ןקַאב ןענוז יד

 ,עניארקוא ןופ זומת ,זומת ,ָא
 סיוא סנייד דלָאג סָאד טנייה ךָאנ בָארג ךיא
 ,םעניימ ןבעל ןיא ,טולב ןיא ,ךיז ןיא

 טליטשרַאפ ןוא ןטלַאהַאב טסָאה וד סָאװ

 ןרָאי ערעטעּפש יד ףיוא טיירגעגנָא ןוא
 טליּפשעגּפָא ןיוש טָאה דיירפ עטשרע יד ןעוו
 ,ןרָאפעגקעווא ןגָאװ ןכיוה ריא ףיוא ןוא

 ,סיינ ףיוא טרַאװ ךיא ןוא ןרָאי ,ןרָאי ,ָא
 ,ןטייו-ןטלעװ ריפ יד ןופ תורושב ףיוא
 סיורא ןגעו יד ףיוא ךיז ןזָאל ןרעירוק
 ןטיירוצ-קירוצ ייז ןופ רעוװ ןטלעז טמוקס

 ,ןאוו ןלָאפרַאפ ןרעוו ווירב עטסנעש יד

 יאדוװַא געװלגָאװ רעייז ןיא ךיוא ןעקנעב ןוא

 לָאמנייק ןיוש ןעגנערב טשינ ייז ןלעוו ןטניוװ יד
 .עדַאנַאק ןופ ןגערב עטייוו יד וצ

 ,ןייטש יו רעמ ןטרָאד ןיוש ָאטשינ :סייוו ךיא
 ,סעקשעוװעלָאה ןוא דמַאז ןוא ןייטש

 טכיל יד ןוא ןברַאפ יד ךיז ןשעל סע

 ,סָאקסערפ עלעדייא יד --- זיוה ליטש סטָאג ןופ

 ,טינ סע ףראד ןעמ יצ ,ָאי סע ףראד ןעמ
 -- ןביילברעביא יד ףיונוצ ביל ביילקכ
 ,דיל קידרעטעּפש ַא ראפ דלָאג-השורי

 .ןביירש סע לָאז רעטכיד ר ערע יינ ַא
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 המשל שידיא

 ,טכיל ַאזַא רעטרעוו ןיא ןַארַאפ

 ןעײרפַאבסױרַא רָאנ סע טספראד וד
 .טכירעגפיוא טרעװ ןושל סָאד רָאג ןוא

 ,גנואיינאב וצ ,שידיא ,שדחתת

 דָארג זיא רימ סָאװ ,רימ זיא ליואוז יוו

 ,ןבעגעגרעביא ןיוש תוחילש יד-טָא
 דָאנעגנייש קלח ןיימ לָאז ךיא
 ,ןבעל םוצ ןייז ריד לָאז -- ןעקנעש ריד

 ןָאטעג טשינ ריד ראפ ךיא טלָאװ סָאװ

  ,רעטניזעג ןוא ןכַאמ רעקרַאטש ריד
 ,ןוז ןוא דלָאג ןיימ ןוֿפ ריד טקנעשעג

 ,רעדניק עשידיא רַאפ סהשרד ןטלַאהעג

 ,טנוזעג זיא שידיא ןדער זַא

 ןדער ןסייה םירױטקָאד זַא ןוא
 דנואוו עליטש ַא ץרַאה ןיא טפירט סע

 ןדעי רַאפ טשינ -- ןלייצרעדסיוא ןוא

 ,ןײרַא ןוינעבָאב רעד ףור זיא

 ןושל ןעמירַאװ ריא טימ טעװ יז ןוא

 ןייוו רעטלַא ןַא -- ריד ןלייצרעד

 -- ,ןסָאגעג-רעב"ירַא גערב-רעכעב ןופ

 ,טרָאװ ךילטיא ךיז טעװ ןעלקניפעצ

 ןדנעלב ןגיוא יד ריד ןעמענס שזא
 -- .טרָאפ ןתח רעד ,געוו רעסייוו ַא

 .עדנעגעל דיל ןימ ַאזַא זיא סָאד

 ,רָאװ סע טרעװ ,סע לייצרעדכ זַא ןוא
 ,רעטרעװ עשידיא יד לייוו ,רָאנ רַאפרעד

 טרָאפעגפיונוצ לדייא ױזַא ןבָאה

 ,רעטכעט ןוא ןיז טימ רוד ןצנַאג ַא
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 ,טנערבעג ןבָאה סָאװ טכיל רעביא ןוא

 ,השודק טימ בוטש יד טליפעגנא ןוא

 טנעה סעמַאמ רעד ןרָאװעג קילייה ןענייז

 .עטשוקעג-םורפ תבש-הכלמ רעד ןופ

 ,טלעוו יד ןרָאװעג זנוא זיא ביל ןוא

 .ןדייל עלַא ךָאנ ,תורצ עלַא ךָאנ

 ,טלעטשעגמורַא ךיז ךעלקינייא ןבָאה

 ןדייר לסיבא ךייא טימ ליוװ ךיא

 ,ױזַא טאלג ,שידיא ןדייר טָא

 ,ןקיווקרעד וצ לסיבַא ץרַאה סָאד

 ,יוג רעטיול ןופ טלעוו ַאזַא ןיא

 ןוקית ַא טרָאװ שידיא ךילטיא ףרַאד
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 טקעדרַאפ

 גנוברַא עטייוו ַא רָאנ זיא טרָאװ רעזנוא זַא

 ,טנַאה רעקרַאטש רעייז ןופ ,ןבעל רעייז ןופ

 ןברַאטש עלַא רימ ןוא ןגרָאמ זיא טא -- ןוא

 ,טנַאװ ןוא טלעוו ןוא לעווש רעביא ןזָאל

 תובָא יד ןופ טייקיבייא רעד וצ ּפָא זנוא טריפ ןעמ

 ?סָאװ ,אד בוטש רעזנוא זיא סָאװ ןוא

 סעװָאס ןביירטרַאפ וצ ךָאל-ןעמיוק ַא
 .טסָארפ ןוא יינש רַאפ רעמַאק רעטסיוװ ַא

 ןזָארג עטעדליװרַאפ טימ ןטרָאג ַא

 .ביוטשרעמוז םניא יורג טנקירט סָאװ
 ןזָאלרַאפ ,קיטעמוא-טיוט ,עקשעטס ַא

 ,ביוט ַא ןָא --- ךאד םייב קַאלשנבױט ַא

 ןביילב טשינ טצװ רענייק ,רענייק ןוא
 ?טסעז וד :רעגניפ ַא טימ ןזייוונָא וצ
 ןביוט עטלַא עליטש לָאמַא ןבָאה ָאד
 ,טסענ ןליטש רעייז -- טלעוו רעייז טָאהעג

 -- ,םירפס ערעזנוא ,אד תומש ערעזנוא ןוא
 ?טלעװ רעד ףיוא ןרעוו ייז טימ טעװ סָאװ

 םירבק עטנטָאשרַאפ ןוא ,עטקורַאפ
 ,דלעפנטיוט ןפיוא רעטנורַא-לָאט

 תובצמ עטכיילברַאפ -- ערעייז סנקור יד

 ,םעד ךָאנ טרָאװ ַא ןוא ןעמָאנ ַא
 ס'יולה עשידרפס יד ןופ ?ךעלקינייא יד ןוא
 ,םש לעב ןקילייה ןופ תוטשפ רעד זיב

 ,סנקור יד ףיוא יורג ןקלעוו ןעמענ יד
 ,טקעמרַאפ ןוא דנילב ןרעוו ןעמענ יד
 ןָאט קוק ַא טשינ רעמ ןיוש טמוק רענייק ןוא
 .טקעדעגוצ טָאה טנַאה עטיוט יד סָאװ
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 קיט כיל

 ,עז ,רָאנ עז

 לופ ךָאנ זיא ךָאװ רעזנוא

 .ןדיא עניילק עטושּפ טימ

 ,הרות ןייק טשינ ןעגניז רעדניק ערעזנוא
 .ןבעל רעייז ןיא סיורג יווייס ןענייז ייז רָאנ
 ןבעל רעזנוא זיא קרַאטש ךאפטנזיוט יו
 .ס'ארומ יד ןופ ןקַאנ םעד טכערבעצ סע לייוו

 ןגיובעג טרעוו זנוא ןופ רעכעלטיא
 ,רעביטש עטלַא ךיז ןגיוב סע יוויוזא

 ,קלָאפ רעזנוא רָאנ

 .רוביג ַא זיא קלָאפ רעזנוא
 יטרענימעג טשינ טרעוו קלָאפ ַא

 ,רקפה ּפָאק רעזנוא רעביא טיירשעצ טָאג

 סעלָאּפ יד ןעמענעצ ןטסיוװ עלַא
 .תולהב עדנילב ןוא טניװצרַאװש טימ
 ןלייז ריפ ענייז ףיוא ךיז טלקָאש סע
 .תולג רעטלסיירטעצ רעטלַא רעזנוא

 ?ןלייז עקרַאטש ענייז ןענייז סָאװ

 ?ןלייז ענייז ןענייז רעוו רָאנ --- סָאװ :טשינ גָאז
 עטסָארּפ םיקידצ ווָאװ-דמל
 .עטלעטשרַאפ ןייק טשינרָאג ןוא

 ,עינַאװרָאה רעייז זיא -- תוקדצ רעייז
 ,לרעמעה רעייז זיא -- הרות רעייז

 ,לדיל שיאיוג ַא ןליפַא -- הליפת רעייז

 ,שידיא סע זיא הנווכ רעכיוה ןייז ןיא סָאװ

 ,תומא דלד ערעזנוא ךיז ןטלַאה

 ,חילש סטָאג זיא בר רעד טשינ
 .שמש רעָארג ,רערַאד רעד טשינ
 תבש דובכל טיוא טרעק רע
 .שרדמ תיב ןופ בוטש עטיירב יד

 ,לקניוו ַא ןיא טציז הניכש יד

108 



 רע דירב

 ךילדירפ לָאמַא ףיוא ךָאנ ןפע ךיא
 רודיס סנטַאט ןיימ ןופ לווָאט םעד

 ,תבש-טוג :תוליפת יד וצ גָאז ןוא
 ,לבכלוש ַא ןיא רודיס סנטַאט ןיימ
 ,ןדיא עטײרוד-טלַא טנוװַאדעג ןטָאה טרָאד
 ףןעגנַאגעגקעװַא ןכלוש םנופ ןענייז ןוא

 טלעוו ַא ןופ לעװש יד רעבירַא טערט ךיא
 טרָא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה ןעמָאנ ןיימ ואוו
 .םישישי עסייו ןופ סרעדנעטש יד ןבעל

 ,דיא ןימ רעדנַא ןַא ןייז טלָאזעג בָאהכ

 .לרוג ןרעקיליײה ַא ןבָאה טלָאזעג

 ,הרות ןיא ןביוהעג טשינ
 ,םישעמ ןיא טרעטיילעג טשינ
 .תובָא עניימ ןופ לובג םוצ רעטנעענ רָאנ
 ןבָאה טשינ ןוקית ןייק ןיוש לעוװ ךיא

 ןּפיל עניימ ףיוא דיל סָאד יװ רעמ
 .ןייז טרעשַאב טשינ ָאד ןיוש רימ טעוװ

 ךעלריּפַאּפ לטניב ןיימ ןגײלקעװַא לעווכ
 ןפָארטס עקידנעגניזרַאפ עליטש טימ

 .ןפָא -- רודיס סנטַאט ןיימ ןבעל

 ןגיוא יד ןיא ןקוקנײרַא עדייב ךיז ןלעוװ ייז

 ,ןגייווש ןוא -- רעדירב יװ ךיז ןייטשרַאפ
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 טייצרָאי

 ןושל-שידיא לסיב קיטעמוא ןַא ,םייח
 ןדנוצעגנָא ןבילבעג ריד ךָאנ זיא
 ,טקנַאצעג גנַאל טסָאה וד

 .ןשאלעג ךיז רעטסניפ ןוא קנַארק יוזא

 ןעיולב ןביילב ןלעװ ענייד רעטרעוו יד

 ,רעדנואוו םענייש ןקירעיורט רעייז ןיא
 ןזָאלרעביא שרוי ַא רָאנ ןלעװ רימ יבַא

 תויתוא עשידיא טימ טעװ סָאװ

 ןביירשרַאפ טלעװ רעד טימ ןובשח ןייז ,טייקכילרע ןייז
 ןייז ךילמייה רעדיל עניילק ענייד טעװ
 .לקניוו טרעדנוזעגּפָא רעייז ןיא

 ,לגניא םורפ ,רוחב רעלעדייא ,לורק
 טרַאשעגייברַאפ םיוק ךיז טָאה סָאװ

 ,טלעו רעסיורג רעד ןופ טנַאװ םייב

 טכַאנרַאפ העש עצרוק יד יװ

 -- ,גיוא ןיא טכיל קיטעמוא ריא טימ

 .ןענָאמרעד ןרעהפיוא טשינ ןעמָאנ ןייד לעװ ךיא

 ןענָאילימ יד ייב הליחמ ןטעב לעװ ךיא
 ןשטנעמ םענערָאלרַאפ ַא ןלײטסױרַא ןיימ רַאפ
 ןשטנעב קירעיורט ןוא ןייטש ןיימ רַאפ
 ,טכיל ךילבלעג ןשָאלרַאפ גנַאל ןיוש ַא

 ָאד ןבעל ןצנַאג ַא טָאה סָאװ
 .טכירעגפָא ןברַאטש ןייז
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 ה רוב ג

 טמוק דסח ןופ טרָאװ סָאד
 תמא ןוא רָאװ רעשירפ טימ ןָא טקנירט
 מר םעד ןוא ןכייצ םעד --- טייקיטכיל טימ

 תלופמ שינרעטסניפ ,רעצראווש א ןופ יװ עזכ ןוא
 .תילט ַא םערָא ןרעטנוא ןוא דיא רעטלַא ןַא ךיז טזייוואב

 ,ןינמ לקיטש ַא ךָאנ ץערָאק ןיא ,ךיא טכַארט ,ןַארַאפ
 ןינב רָאשנ ַא ןוא רודיס לקיטש ַא ,טלעװ לקיטש ַא

 ןטכירַאפ ךָאנ ןזָאל רשפָא ךיז טעװ סָאװ

 ,לטביל ַא ןדניצנָא ןעמ טעװ דומע ןפיוא ןוא

 ןמָא ןרעפטנע טע'מ ןוא ןגָאז שידק טע'מ
 :רעטנוא ךָאנ שינעפיט רעד ןופ רימ טגָאז סעּפע

 -- רעדנואוו ןגנוי ןזייוו ןענָאק רשפא ךָאנ טעװ ןעמ
 ,טָאלד ןייז טימ לאווָאק ַא ,רעמַאה ןייז טימ רעילָאטס ַא

 ;טָאג טעכיוא רשפא ןוא לֶא ןייז טימ רעטסוש ַא
 ,הכרב רעיינ ַא טימ טנעה יד ןביוהפיוא ןלעוו עלַא

 ןכָאװרעדנָא רעטוג ןרעוו רעדיוו טעווס ןוא

 טרָאד רערָאלק ,רערָאלק םיא עזרעד ךיא ןוא
 ,ן'יבר ןשידיסח ןטצעל םעד -- רעצירָאק םעד

 ;קיניײװ יוזא ןיוש טקוקעגמוא ךיז טָאה להק ןכלעוו ףיוא

 ,קינייב ,קיטָארד ,רעניד ַא דיא רענעגיובעגנייא ןַא

 ,עטָאּפאק ןייז ןוא לטיה שידיא טושּפ א
 .עטַאל א ואוו טינ ואוו ,ןכָארקעגּפָא ,ךילבלעג
 רעדנעטש םייב ,טנַאװ רעד ייב ;ךָאנ טוג יוזא םיא קנעדעגכ

 עדנעגעל םוש ןייק --- ליטש ןענרעל ךיז-קידנגיוו
 ,ןטכַארטסיױא טשינ םיא ןגעוו ןעמ ףרַאד

 רָאװ עכילרעדנואוו ענייש ,ענייר יד זיא רע
 ,דרָאב רעקידעכָאװ ןוא םינּפ טושּפ ריא טימ
 תודימ ענייז טכיוהעג ,תודמול ןייז טביולעג טָאה ןעמ

 ,ןטלַאהַאב ואוו עלָאּפ ןרעטניה יו
 .תודיסח-השורי לסיב סָאד םורפ ןגָארטעג רע טָאה

 ,ט'הבהא'עג טשינ ,טעװארּפעג טשינ
 .תולוק-ילוק ףיוא טנוגינעג טשינ
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 ,שרדמ-תיב ןיילק ןיא גָאטײב ןיילַא טציא םיא עזרעדכ

 ןעמושז טייקליטש רעד ןיא ךיז סיורא טרעה
 תורדס עלַא ,סמיליהת עלַא ,תוליפת עלַא

 ןשיור ,ןעלמעלפ םישודק ךָאנ טכילטײצרָאי
 סעלָאּפ עטָאּפַאק יד ןביוהרַאפ םיא ךיז טליוװו טא
 תולגה"רבק םנופ ןפיולטנַא ןוא ןגאי ןזאל ךיז
 .תוללי ,תונעט ,ןדלַאװעג יד ןרעה טשינ רעמ

 ,ןעשעג-סיורג ןקילָאמַא ןיא ךיז ןעזרעד טלָאװעג טלָאװ רע

 ןעמהרבא ןטַאט םעד סיורא טנַאה ןרַאפ טריפ טָאג יו

 -- .ןרעטש יד םיא ןלייצ טסייה
 .ןרעמ רעדניק ענייד ךיא לעװ יוזא,

 ןלייצוצרעביא טשינ -- ליפ יוזא עטיוט ענייז ןענייז טציא

 ;דרע רעד ףיוא ןפורעטנורַא טָאג רע ליוו טציא
 ?ןלייצרעביא עטיוט ענייד וטסנָאק

 ,ןגיושטנָא טרעוו ןוא טנעה יד רַאפ ךיז טּפַאכ רע

 ,רעטסנעפ עקנאלש יד ךרוד טקוק ןוז עדלימ ַא

 ןגיל סרעדנעטש יד ייב סנטָאש עניילק ,עגנירג

 ,ןטערט ךילעמַאּפ טמענ רע יו םיוק טליפ רע
 ,שדוק ןורא ןופ ּפערט רָאּפ יד ייב ןייטש גנילצולּפ טביילב
 ,תוחוכ יד ןיא גנוקרַאטש עקידנסקַאװ ַא

 : תכורּפ ןפיוא טקוק ,ןגיוא יד ףיוא טביוה

 ,ןביוט ענרעדליג-קירעבליז ,טעמַאס רעלקנוט רעאלב

 ,עטירד ,עטייוצס ,לפערט עטשרע סָאד ףיורא טערט רע
 ,רעטיצ ןעמורפ ַא טימ גנַאהרָאפ ןקילײה םעד טרַאשעצ

 ,טנעוו ןטייז עדייב ןופ --- לריט סָאד ףיוא טנפע

 ,טנעלעגנָא ןטייווצ ןיא סנייא ןעייטש תורות ירפס ריפ
 ,דייז ןופ ךעלעטנעמ יד ןיא עלַא ,עצנַאג עלַא ! םיאלפ יאלפ

 ,ןגיוא יד םיא ךיז ןכַאמרַאפ סע ןוא טקוק ןוא טקוק רע
 ,ןגיוצעגנייא סעציילּפ עניד יד ,רעטנורַא ךיז טגייב ּפָאק רעד
 העולב-העורק קיטש ןייא ןיא קלָאפ סָאד ךיז רַאפ טעזרעד רע ןוא
 ןעינק ענעכַארבעגנײיא טימ גָאט ךָאנ ,גאט ךָאנ גאט

 ןגיוא עדימ ןופ דַאשט רעלעג ליפיוזַא ,ךיז ןשעל רעמינּפ ליפיוזא

 ןגױצעגסױרַא ייז רע טָאה םירצמ ןופ
 ?ןקעוורעד תוברוח-טיוט יד ןופ ,ןענאד ןופ ייז טעוו רעוו
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 ףעניורק ענעדלאג יד ןיא ,תורות ירפס יד ?אד ןוא
 .ענייש ןוא עקיטכיל ןיא ךעלעטנעמענעדייז ןיא

 ,ןדיא ןינמ םעד ןפורפיונוצ לעװ ךיא

 { ןדײרוצּפָארַא הבשחמ רערעטיב ןיימ ןופ ָאשמ יד ייז רַאפ

 ,תוחול עקילייה ערעזנוא ןופ רעקיבײא ןטסַאק ,שדוק ןורָא

 ,לארשי תיב םניא תורוד-רוד ףיוא טציא זיא תולבא

 ןבעגעג תושר סָאד רימ טָאה ןענָאילימ ןופ רעיורט רעד
 .גנוריצ סָאד ןוא טעמַאס םעד ןעמענּפָארַא ריד ןופ

 ,םיתלט ןָא ,םיכירכת ןָא םיתמ ןענָאילימ רַאפ סע טסַאּפ יו

 ,תכורפ ןלעדייא םעד ריד ןופ ּפָארַא םענ ךיא סָאװ לחומ רימ ייז

 ךוטרַאפ-טנווייל ןעָארג םעד ןָא ריד וט ךיא סָאװ לחומ רימ ייז ןוא
 רעטסָארּפ ַא ענעדיא ַא ןופ ןבילבעג זיא סָאװ

 למייח ןיילק טצעל ריא זיאס זיב טבעלעג טָאה סָאװ
 ,ןעגנאגעגסיוא עלָאּפ ריא ףיוא רעגנוה ןופ

 ריד ףיוא ןָא ךיא וט ןגעוו המשנ רעקיטכיל ריא רַאפ
 ,ךוטראפ ןקידעמַאמ-קיליײה ןקידעטאמש ריא
 ס'דוד-ןגמ ןא ,ןביוט ןא ,ךעלעבייל ןא
 דובכ ןטימ ןוא השודק רעד טימ רָאנ
 טעילוטעגנייא עניילק עריא טָאה יז סָאװ

 טלמירדעגנייא ייז טָאה ןוא בייל בורח ריא ןיא

 ,הללק ןייז טימ רעגנוה םעד ןבירטעגקעװַא ןוא
 ,רעסעמ ןקיפמוטש ריא טימ הפגמ יד

 ןטעברעביא ךיא ליוו ס'הרות ירפס יד ךיוא ןוא
 ,הרומג הליחמ ַא טימ

 הרובג ןזיװַאב ךָאנ ךיא לעװ ליפיוזא ףיוא
 ,ןייטשייב רימ טעוװ ןדיא ןינמ רעד

 לטרַאג רעטסעפ ַא יװ ןעלגנירמורַא ךימ ןלעוו ייז
 ,ןקרַאטש ןוא ןקיטפערק ךימ ןוא
 ,ןטייקילייה ,ןטייקינייר ןופ ןכילעמַאפ לעווכ

 ןדי יד ,ןעניורק עטצירקעג יד ןעמענרעטנורַא
 ,השודק טימ ,רעצ טימ ,טייקרעטיול טימ ןָאט סע לעװ ךיא
 ןייז לחומ לוכיבכ רעד רימ לָאז ןוא

 ,ןָאט-שוק ַא ןגיונוצ טינ ייז וצ ךיז ןלעװ ןּפיל עניימ ביוא
 טעמַאס ןוא דייז רעייז ןופ ןָאטסיױא ייז לעװ ךיא
 ,לארשי תיב ןברוח םניא רעטציא בוטמוי ןייק טשינ זיא'ס
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 1 ןָאטנָא ייז ךיא לעװ סָאװ ןיא ןוא
 העולב-העורק לקיטש םניא ןָאטנָא ייז לעװ ךיא

 ,ָאטעג ןיימ ןופ ןבילבעג ָאד רימ זיא סָאװ

 ,םידגב לקעּפ ַא בָאה ךיא
 .םידָאפ רעדעי -- תלכת

 -- תולד - עטַאמש רעדעי

 ,תילט ןוא לָאװ רעסייוו

 הניכשה ויז -- עטַאל רעדעי
 .ןעניאור עקילייה יד ןופ

 םירפס ריפ יד ,רעירפ יו ןייטש ןלעוװ ייז
 ,םירָא ןוא ָארג ,קיליײה ןוא ןייר

 לקער ַא ,עלעטנעמ ַא ןיא ענייא עדעי
 םיסּפ-תנותכ א -- עלעגניא-םותי א ןופ
 ןקעלפ עלעג טימ ןוא ןקעלפ עטיור טימ
 ןטייקינייר ריפ יד ןופ ּפעק יד ףיוא ןוא

 ןעלטיה ענעסירעציטלַא עניילק ריפ יד ןָאטנָא ךיא לעװ

 ןעגנאגעג ךעלעגניא ערעזנוא ןענייז םעדכָאנ -- ןעלטיה:םימותי

 ןעמאל עדלימ עליטש -- סנוויוא יד ןיא
 ןעמַאמ-עטַאט ןופ סמערָא עקידנעמאלפ יד וצ

 ,הרובג ןזייוואב ךיא לעװ םעד ףיוא
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 דלָאגטלַא

 עביל ןופ דיל עטלַא'ס רימ גניז

 .םירישה-ריש ןופ ןוגינ םעיינ ןטימ

 .ןגעוורעמוז ןוא טלעוורעמוז
 ןעוט רעדלעפ יד ףיוא ןשטנעמ

 ,עלופ ,עסייוו סנקלָאװ-הכרב
 ,רעבייל עלופ ערעייז ןּפעלש

 ןטָאש ןירג-גרעב רעביא ןטײרּפש

 לדניפש ריא ייב עביל רעד ןופ גניז

 עָארג סָאד דמעה:טנווייל סָאד טניּפש יז יו

 ףןהעש ןוא געט עקידעכָאװ יד רַאפ

 ןגרָאמירפ ַאזַא םענייא ןיא ןוא

 ענורטס עניד ַא יװ ליּפש ַא טוט

 .ןעלקניו עלַא רעבא דיירפ עיינ ַא

 ,לגניא ַא טלָאװעג טסָאה וד ,סייווכ

 ,לגניא ןטעבעג טכַאנ ןוא גָאט
 .לגניא :ןעגנוזעג גָאט ןוא טכַאנ

 -- -- עטשרע ,עטשרע ,עטשרע סָאד שטָאכ

 ,רעטכָאט ַא ןייז ןיוש געמ םעדכָאנ

 ,רעטכעט ןביז ןיוש ןייז ןגעמ

 לגניא עטשרע סָאד רָאנ רימ לָאז

 ,לזמ ןיימ ןח טימ ןגָאזנָא
 ,לדיימ ַא ןייז זומ לייוורעד ,ונ

 רעדמעה עגנאל ,עשירפ ףיואזיינ
 ,סקיטביל ַא לקיּפושט ַא ןוא

 ,עליואוו ,עטוג ,ךיז םעש טינ ,ונ

 .רעטסנעפ סָאד ףיוא רעטיירב ןפע
 רעטכָאט רענעדלָאג רעד טימ ךיז ץעז
 ,םינכש טימ טלעו רעצנַאג רעד רַאפ

 .רעטכָאט-לזמ ןוא בוט לזמ
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 .ןןרעטש ןסייוו ,ןלָאמש םעד עז

 ,עניד יד ךעלרעגניפ יד עז
 ןעניּפש וצ דייז

 ,לגיוו סָאד סייוו ןיא טײרּפשרַאפ ,ונ
 ,לגיּפש םעד -- טנַאװ ןגעקטנַא ןוא
 ,ןבעל רעייט ,רימ גָאז ,רימ גָאז

 םינּפ ןביל ,ןטוג םוצ טשינ ריד טסַאּפ

 ?ןגיוא עָאלב טימ ביוט אזא
 ,ןגייווש ןיא ּפָארַא ּפָאק ריא טמורפ'ס

 :ןעמערב יד ףיוא ןטָאש-רעבליז

 ,ןעמעש ךיז קידעמַאמ-שלדיימ

 .ןע'נח-ךיז שילדיימ-שעמַאמ

 ,ןענייוו-בלַאה קידעמַאמ-שלדיימ
 :ןענייוו-ןייש קידנעלכיימש-קידיירפ

 ,ןטָאש ןטימ ךיז טיה ? ןיוש טסייג

 ,ןכַאמרַאפ ריט יד גנירג ןוא ליטש

 .רעביא ערַאּפש עניד ַא זָאל

 ,רעביל ןיימ ,גאטנטוג ַא ,ונ
 ,רעביל ןיימ ,קנַאד ןסיז ַא ,ונ
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 טפַאשדנאל - ץערָאק

 ,טאטש רענילָאװ ןיימ ,ץערָאק ןיא

 ,םיבנג עקנאלש עכיוה ןעוועג ןענייז
 טייק ַא ףיוא עטריפעג ןעזעג ייז בָאהכ
 ,טיירב ןוא קרַאטש ךַאילש ןרעביא ןעגנַאגעג ןענייז ייז

 ,טײלגַאב ייז ןבָאה סָאװ םירמוש יד ןוא
 .סמערָא ערעייז רעטנוא ןעוועג ןיילק ןענייז

 ּפענק עקיצנאלג ערעייז טשינ ןעוו
 ,ּפעק יד ףיוא ןעלטיה עכיוה ערעייז ןוא

 ןעגנָאהעגכָאנ ייז ןענייז סָאװ ןדרעוװש יד ןוא
 ןקוק וצ ייז ףיוא ןעוועג השוב ַא טלָאװ

 גָאט ןלעה ןטימניא טאהמ סָאװ םיבנג יד ןוא

 טָאהמ יוװ ןוא --- רעטסיולק ןופ רעלעק ןיא טּפַאכעג
 ,טגָאזעג }

 --?טגָאיעגמורַא גָאט ןבלַאה ַא לייה רעד ןיא ייז ןעמ טָאה
 .ןביוהעגפיוא ּפעק יד ןעגנאגעג ייז ןענייז
 ןביוט יד ןגיולפעג ןענייז רעטסיולק םנופ

 .רעדניק יד ןָאטעגיזָאל ַא ךיז ןבָאה ןסַאג יד ןופ

 רעדניצַא ,סָאװרָאנ טלָאװס יװ ,למוט םעד עז ךיא

 ,ךלהמ-ןרָאי אזא ךָאנ -- ןעשעג

 חלג ןקיּפעצדנָאלב םעד וליפא
 ןעגנָאהעגכָאנ עציילּפ ןפיוא עלעטייק ןטימ

 ףעגנַאגעגכָאנ למעזעג ןכָאנ זיא

 ץלָאטש רעייז ןוא ךיוה רעייז
 ןגייווש קידנעלכיימש-ליטש רעייז ןוא
 ןגיוא יד רַאפ טנייה ךָאנ רימ טייטש

 ,לידבהל ,לידבהל ,לידבהל ןוא
 .,תולדבה ףלא לידבהל
 -- ןורכיז ןיא טרָאפ רימ ךָאד טמוק סע רָאנ

 : םינבר ייווצ רעצירָאק ערעזנוא
 ,רעסייוו ַא דרָאב ַא טימ ,רעטלַא ןַא רענייא

 ,סדנָאלב ַא לדרעב ַא טימ ,רעגניא ַא -- רעטייווצ רעד
 ,ןסייר ,עטיל ןופ ןעמוקעג ןענייז עדייב ןוא
 .טנָאקעג טשינ סַאג ןיא ייז טָאה רעוו ןוא
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 ;לָאמַא ןענעגעגַאב ךיז קרַאמ ןיא ןגעלפ ייז ןעוו
 ,יכדרמ בר ,ףלעהטאג ַא --
 .לארשי ,ריד ףלעהטאג ַא --

 טדערעג ןוא קרַאמ ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז עדייב ןוא

 גיוא ךילטיא זַא ,לדייא ןוא ליטש ױזַא
 ,טעלגעג ןוא טשטנעבעג דובכב ייז טָאה

 .טניישעג רעקידרעמוז ךָאנ טָאה גָאטרעמוז רעד ןוא
 ,טנייה ןטכױלרעבירַא ןטרָאד ןופ טייקנייש ןייז עזכ

 ,טליטשעגנייא לסיבַא שער רעד טָאה קרַאמ ןיא ןוא

 טליּפשעג קידמיליהת טָאה ענורטס רערעניד ַא ףיוא ןוא

 ,דרע רעד ףיוא וואר םייב ןקזה רעלטעב רעד

 טדעהעג ןוז רעד ןופ ןעמושז ענעדלָאג סָאד טָאהמ ןוא
 ךיוהרעדניא למיה ןרעביא גנַאג ריא ןוא
 ,קרַאמ ןטלַא רעצירָאק ןרעביא
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 םישדק - שדוק

 ,ןבעל ןפיוא הכרכב ַא ךַאמ
 .הכרב ַא ךַאמ ,ךיז ימ ,ךיז וואורּפ

 ןּפעש טייקסטוג ןייז ןופ ךָאנ טסנָאק

 ןכָארבעצ בלַאה ןיוש גורק ןטימ
ָּ 

 .םוקמ ןיא דניק ַא ךרוד ךָאנ טפיול'ס
 ,לסקא עלָאמש ןוא סיפ עניד

 ןקָארשעצ בייל ערַאד עצנַאג סָאד
 ןסקַאװ טסלָאז :עלעגניא סָאד שטנעב

 ,ןבילבעג ייז ןופ ךס ןייק טשינ
 ,רעבירעד רעמ טשינ דער רָאנ --- סייוו'כ
 . ןבירשרַאפ דנַאש יד טָאה'ס סָאװ עז
 .רעביטש יד ןופ ָאד טנעװ יד ףיוא

 רעסַאװ רעמע ןַא ,עטַאמש ַא םענ
 .השוב יד ּפָא ןטרָאד ןופ שַאװ

 ,ןסָאג ערעזנוא ןענייז קילייה

 ,ןשוקוצסיוא לביוטש ךעלטיא
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 טכיל .ולב

 ןעגניזרַאפ רעדיל יד ןענָאק לסיב ַא
 ,ןעגנילקרַאפ -- לרעטסיולק טייוו ַא ןוא

 ,יווייס ךָאװ ערעווש טביילב רָאװ יד רָאנ

 .ינק יד טכערב ןוא ןקַאנ םעד טגייב ןוא

 ןעמעוו רַאפ ןייז טשינ ךיוא ןיוש טעװ דלַאב

 ןעמערב יד ןזָאלרעטנורַא רעצ ןיא
 :םיוק ןדייר ןוא ,קיבױלג ןעלמרומ ןוא
 ,םייה לקיטש ַא רימ ךיוא זיא טלעוו יד

 -- רעביא ןדמערפ ַא ייב קיטכענ'כ יצ
 .רעביטש עלַא רעביא ךַאד ַא -- למיה ןייד

 ,ןבעגרַאפ טימעג רעווש ןיימ רימ טסעוו
 ןבעג םייב תוכז ןטעב ליפוצ ןיימ

 ,רעדיל יד ןיא ןעגנילק רעדיוװ ןיימ

 ארובה-תדובע וצ ןפור ןוא

 ןרעיוא עקיטכַאנ עָאלבלקנוט יד ןיא

 רעדיוו ןביולג ןוא --- ןעלפייווצ ,ןעלפייווצ ןיימ

 ,םידגב יד טּפַאכעגפיורא ךיג ףיוא
 :ןדָאל ןופ טלַאּפש ןכרוד ןָאטעג קוק ַא
 ,םענייאניא ְךיִז ןעלמַאז ןרעטש יד

 ןעמיוק-לכלוש ַא ןופ טיצ לכיור א
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 ׂשידיא

 ,סַאגרעדינ רעד ןיא שידיא ןאא ןופ זיוה
 .שַא יו יורג לכלוש ַא -- טָאג ןופ זיוה םעד ןבעל

 ,טסעג עליטש יד רענעטלעז ןעמוק עדייב ןיא
 .טסענ ַא ןבעל טסענ ַא -- ענעזָאלרַאפ ,ענעסעגרַאֿפ

 ,לדומע םייב עלעדייז טלא ןַא ךָאנ טייטש םענייא ןיא
 .לטעמוא ןייז ,לדנוגינ ןייז ,לרעיורט ןייז טימ

 ,ירפרעדניא ןדעי ָאד העש ַא ּפָא ךיז טגיוו רע

 ,ינק ענעגיובעגנייא טימ טכַאנרַאפ ןַא רעדיו טמוק ןוא

 ,טנַאװ -חרזמ רעד רַאפ רעדיוו ךיז טגיוו ןוא

 :טנַאה רעקניל רעד טימ ןגיוא יד טלעטשרַאפ
 .ונבישה ,יוא ,וינעטַאג ונבישה .,ונבישה ,יוא
 -- טנעװ יד ,רעקירעדינ טרעוװ טָאג ןופ עלעביטש סָאד

 ; עניילק}
 .רעדינַא לסקַא יד ףיוא ךיז טגייל עילעטס יד

 רודיס ןטקלעװרַאפ ם'נופ ךאלטעלב עלעג יד

 .ביױטש םעניד ןיא ךיז ןטישוצ

 ,דיל ןאלרעה ס'טאג
 ,ביול עקילייהס'טאג
 ,טָאג ןופ זיוה םעד ןבעל שידיא ןופ זיוה ם'ניא ןוא

 ,דַאנעג םירא רעזנוא טרעפעלשרַאפ ךיוא טיורג

 ,סניד ַא לרערעל ַא
 ,סנירג ַא עלעשיט ַא ייב

 ,סקנַארק ַא עלעטנעה ַא
 ,סגנַאל ַא עלעריוו ַא

 קנעב יד ףיוא רעדניק ןביז טנרעל רע
 ךַאלהשעמ ענייש יד ,רעדילסקלָאפ עביל יד
 -- ןע'מי עסיורג יד רעביא םייה רענייש רעטייוו ַא ןגעוו

 ,ךאלסעג טימ לאט ַא

 .ךַאלעזיה עקירעדינ

 ,עמַאמ רעזנוא זיא ,לרערעל סָאד טלייצרעד ,טראד ןוא

 ןרָאװעג ןראבעג שידיא עמַאמ ענייש רעזנוא
 ,ןרָאי הָאמ רעבלַאה ַא טימ קירוצ ,לָאמַא ,לָאמַא

 ,ךאלעדניק ,עשז-טקנעדעג)
 ,ערעייט ,עשז-טקנעדעג
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 ןרָאי הָאמ עבלַאה ַא
 !שידיא עמַאמ יד טלַא זיא עשז-ליפיוו
 .טנַאה עטכער יד ןביוהפיוא לָאז ,טסייו סע רעוו
 .טנַאװ םוצ ךיז טעילוט עלעגניא ַא
 ירעטנורא ּפָאק ןדנאלב םעד טגייב עלעדיימ ַא

 ךאלעגניא ערעדנַא ייווצ ןוא
 ,ךַאלעגניצ יד סיוװוַא ןקעטש

 ךאלעגיוא יד סױרַא ןּפוטש
 .טרעדנוַאוורַאפ ןוא טקידלושרַאפ ,טקידלושמוארַאפ
 ,קירוצ ןרָאי הַאמ עבלַאה ַא

 קירב רעיולב רעד רעביא .,וװעשטידרַאב טייזרענעינופ
 ךַאד םענעיורטש ַא טימ לביטש קירעדינ ַא ןיא

 .ךַארּפש עשידיא יד ןרָאװעג-ןרָאבעג זיא
 :םענייאניא רימ טימ ךַאלעגניא ,עשז-טגָאז

 םעניילק ַא עלעביטש ַא ןיא

 ,ןרָאװעג-ןרָאבעג זיא
 -- -- ,ןרָאװעג-ןרָאבעג זיא
 ,ךָאנ-ןעגניז רעדניק יד ,ךָאנ-ןגָאז רעדניק יד
 ,ךָאנ ןעגנילק רעדניק יד ,ךָאנ ןדער רעדניק יד

 .רעניד ,רעניד טרעוו לרערעל'ס ןוא

 רעניּפש-ןדלָאג יד ,ןטעָאּפ יד ןוא
 :ןופ עיצידַארט ד רעטייוו ןעניּפש
 ,לרעייפ ַא טנערב קישטעּפירּפ ן'פיוא

 ,לרעױוּפ ַא טייג ןיילַא געוו ן'פיוא
 ,ךַאלעּפע ןסקַאװ עלעמיוב ן'פיוא
 ,ךַאלעּפערט רעטייל ַא טריפ םעדיוב ן'פיוא

 ,גראב ןכיוה ץ'פיוא
 זָארג םענירג ץפיוא ןוא
 לָאמַא ,לָאמַא ,לָאמא זיא
 .ןענַאטשעג שידיא ןופ זיוה רעזנוא
 .ןענָאמרעד ןוז ענעי ךיז ױזַא טוג

 ,םענורב ןקירעדינ םענעי ,למיה ןעיולב םענעי
 .ןרָאלרַאמ ןיהא ךיז ןבָאה ןגעוו עלַא

 ףעמיוש ןפיש עדמערפ ,ןרַאפ ןרופ עדמערפ
 לזמ קידנעשזדנאלב רעזנוא ךָאנ טעװ רשפא ,רשפא -

 .ןכיירגרעד ןעוו גערב-דרע ןשירפ ַא וצ

 ,ןכיילב ַא גָאט ַא ןיא ,ןליטש ַא גָאט ַא ןיא
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 ...ץנַאג

 ,תונלבס -- חוכ רעקיטרַאסיורג

 ,טנַאה ןייד ןיא ןיירא ןליוו ןיימ טסמענ
 לווָאט םענלמרימ ַא ןיא ףיונוצ טסערּפ
 ,דמַאז ןופ ןוא ביוטש ןופ גנולקערבעצ יד

 לגָאנ ןיימ --- ןעּפ ןיימ טימ ץירק ךיא ןוא
 ,רָאלק ןוא ףרַאש ,טרָאװ עטסנבילקעג סָאד

 לגָאװ ןוא טסיװ ןייז ןיא רעצ ןיימ סָאװ
 ,רָאװ ןוא תמא ךיז רַאפ טסיוורעד טָאה

 ןוקית ַא ןבעל ןיימ ןבעגעג בָאהכ
 ,טונימ רעברַאה רעד ףיוא ,לייוו רעד ףיוא
 ,ןקיטרַאפ טעוװ גָאט ןופ רעגייז רעד זיב
 .טוג זיאס :ןעיורטרַאפ טנוװָא רעד ןוא

 ,ןשיק קירענייטש ַא סנּפָאקוצ םייב

 .דרע עקיבייא יד -- סנסופוצ םייב

 ,ןסירעגרעביא טשינ -- םידָאפ ןייק

 ,טרעטשעצ ןרָאװעג טשינ -- ןברַאש ןייק
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 טײלעמערָא יירד

 ,ןורכיז ,עלעדיפ ןייד ןָא-טסמיטש

 .ריפ סענורסט ענעדלָאג ,עניד טָאה'ס
 ,עטסָארּפ ַא זיא ענורטס עטפניפ יד

 .ריא ףיוא רענעדלָאג ךָאנ טסליּפש רָאנ

 ,טפַאשביל טסנרעל ,המכח טסנרעל וד

 :טגָאז ןוא טלייצרעד גנַאלק ךעלטיא ןוא
 רעטצנעפ ןקיטסָארפ ןיא ,בוטש עטלַאק ַא
 ,טגָאט סע ןוא ןעיולב לקנוט טמענ

 ,ןעמונעגמורא טנעה יד ,טעב ןיא
 ,קעד ןרעטנוא ,טמערָאעגמָארַא
 עמַאמ יד ןוא -- רעדניק עניילק ייווצ

 .קעװַא טייג ןוא ריט םוצ ךיז טרַאש

 ןסַאג עטלַאק יד ןיא טציא טייג רעוו

 {טניװ םעד -- טנוה ןייז טימ טסָארפ םעד ץוחַא

 ,לבלוש ןיא ירפ טייג עלעדיי ַא

 .טניה עקייש ַא-- סַאג לקניוו ַא ןיא

 ןלעטש יד ךיז ןעמענעצ קרַאמ ןיא

 ,ףיוא ךיז ןבייה סנדָאל עטיירב יד

 ןעלעטש ןוא ןָא-ןעילפ ןעָארק יירד
 ,ףױרַא לעטש ןופ ךַאד ןפיוא ךיז

 ןענייז סָאד ,עלעמַאמ ,ךיז קערש טינ

 ,טלעו טסָאג ןופ לגייפ עטסָארּפ

 -- ,ןמיס רעטכעלש ןייק טשינ ןענייז ייז

 ,טלעק יד טכַארבעג רָאנ ייז טָאה סָאד

 ןעמוקעגנָא ייז ןענייז -- טניוװ רעד

 ריד ייב ןטעב ןוא טײלעמערָא יו
 ,הבדנ ַא יװ טיורב ךעלקערב יירד
 .ריט רעטלַאק ַא ייב טײלעמערָא יירד
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 !ָאטעגה ךלמ רעד

 ,רעדיל ןיא טשינ ןוא תושעמ ןיא טשינ

 ןליצרעד רענייטש רַאפ ןוא טנעװ רַאפ טשינ

 רודס ךעלטעלב עיינ ךיז ראפ רָאנ

 ןלײה עלעקנוט עגנַאל -- ןהעש יד ןוא

 / רעיוט ַא ןָא ,ריט ַא ןָא ,גנַאגסיױא ןַא ןָא
 ןטָאש רענעגעייא רעד טקיניײּפ'ס ןוא

 רעיורט ךעלמעלפ יד זַא ,סיוא ךיז טכַאד

 ןטָאשעצ רעטרעוװ יד ןיא טרָאד ןוא ָאד

 םענייאניא עלַא ןוא ןטכיולפיוא ןלעוו
 .ןביירטרַאפ ורמוא עכאלמייהמוא יד

 םענייק רַאפ טינ ,ךיז רַאפ טינ :טוג סייוו ךיא
 ,ןביוטרַאפ גנולייה טימ ָאד טרָאװ ַא ןָאק

 רעלגַאװ עכַאלמיײה סקעז ,ךיז יוזא רָאנ
 ,ןפָארטעגנעמאזוצ ךיז טנַאװ ַא ייב

 ןגָאז ןרעדנַא םעד רענייא ךיז טליוװ
 ןפָארטש טינ ןוא סנייש סעּפע ,סליטש סעּפע

 ןעמוג םעד טנקירט טייקרעטיב יד רָאנ

 ןרָאּפשעצ טנעוו יד ךיז טליוו סע ןוא

 ןעמוק שטָאכ סנטָאש ערעטסניפ יד ןלָאז

 ןראפעג ןוא קעלש יד ןופ ,קערש רעד ןופ

 ,ןסיורד ןטעקַאנ ןפיוא ןּפעלשסױרַא ןוא

 ףןעמעש וצ ךיז סָאװ טימ ןיוש ָאטשינ

 ,ןסיורג וצ ,ןעניילק וצ ךיז סָאװ טימ

 ןעמעוװ וצ ןיוש ָאטשינ ןייז-ליואוו ןוא

 םערָא רענעלַאפעג זָאלפליה רעד לָאז
 .ןייז-ילכ ןכָארבעצ ַא -- ןקערטש ךיז

 םירבק ןופ ךעלגרעב יד ןיא ּפָאק רעד לָאז

 .ןייד תילו ןיד תיל --- ןגָאלש ךיז
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 ןעגייוו לָאז טרָאװ עזָאלטכַאמ סָאד ןוא
 ,הלווע ןַא רַאפ דניק ַא יו ,טשרעהַאב טשינ

 ענייש יד ןטסיירט יד ןסעגראפ ןוא
 .ילבּבה ללה ןופ םיקוסּפ יד ןיא

 ,טלקיוורַאפ תוליגמ עקילייה עלַא
 .טלקניװרַאפ ןורָא ןיא הרות-ירפס עלַא

 המשנג יד ליורג ןטעקַאנ ריא ןיא
 !המקנ :ןרעיוט עלַא ןיא טּפַאלק

 !םירעש ,ףיוא ךיז טנפע ,וחתּפ
 ,םירבק ענעפָא יד רַאפ ףיוא ךיז טנפע

 רעלטעב רעד גינעק רעד ןעמוקניײרַא לָאז ןוא
 !ַָאטעגה ךלמ רעד --- דובכ ןייז ןוא
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 ...ןטינשרַאפ

 ,םַאטש ןייד ןטינשרַאפ ןבָאה ייז

 םירבק ןָא םלוע תיב רעטלַאק ַא

 -- םדה לאוג ןכָאנ יָאוועג ןייד
 ,םערוטש ַא רבדמ ןקידייל ןיא

 ,טלעו רעקידלוש רעד ןיא םוטש םוא ייג

 ? ןלָאצַאב יז ןָאק סָאװ ,טינ ןָאמ

 דלעה ןטקיליײהעג ןייד ןייא-עילוט

 ,םילהוא עטלַא ןופ ןטָאש ןיא

 ,ביוטש םענופ ףיונוצ גרַאװכָארב סָאד ביילק
 .ןטכיררַאפ ןָאק'מ סָאװ טכיררַאפ

 ,ביוש ענעכָארבעצ יד ןיירא לעטש
 .קיטכיל ןייז לָאז ;רואל הכרב ַא ךַאמ

 ,ןוז יד ןשעלרַאפ טשינ טסנָאק וד זַא
 ןטכינרַאפ טשינ ןייבעג ןייד טסנָאק ןוא

 {!ןָאט ךיז טימ שטנעמ ַא ןָאק סָאװ ,יוא

 ,קיטכיל ןייז לָאז : רואל הכרב ַא ךַאמ
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 רע דיל

 תוריּפ עסיז יו רעדיל ןענַארַאפ
 ,קַאמשעג טיורב יװ רעדיל ןוא

 -- תובדנ ערעטיב יו רעדיל ןוא
 .קַאזרעלטעב ַא לסקַא יד ףיוא

 ,רעדיל עכעלרעה ,עקילייה
 סיורא קַאז ןופ ייז טמענ ןעמ ןוא

 -- למעזעג ןוא קרַאמ ןוא גָאט ןופ טייוו
 ,סיוא-טלעוו ,ןייא-טלעוו --- געוודייש ןפיוא

 ןרָאלרַאפ ואוו לָאט ןיא ןגיל רעביטש
 טייו טינ טלמירד למלוע-תיב'ס רָאנ

 ,למירד ןקיגָאט-ףוס ןטַאמ ןייז ןיא

 .דייז ןקיטסברַאה ןלעג ןרעטנוא

 ןיוש טורעג טָאה ןייטש ןפיוא -- ןייטש ַא
 ,דנו-ענ דנַאל ןופ גינעק ןייא טינ
 ןזָארג עקנַארק יד רַאפ טנעיילעג ןוא

 .טַאלב ןדלָאג-טיור ךעלרעדנואוו ןייז

 ןעלמיה יד טרעהעג ןבָאה דיל סָאד

 ,רעהעג רעטיול קיטכיזכרוד ַא טימ

 לרעטַאלפ קידנשעל ךיז דימ ַא ןוא
 ,דרע רערעװש רעליק רעד ףיוא

 לגילפ ַא ןבייה ךָאנ טוואורּפעג טָאה

 .טזָאלעגרעטנורַא םיא קירוצ ןוא
 טרעווילגעג טָאה בייל ןכייוו ןייז ןיא

 ,טסָארפ ןופ לדָאנ ענרעבליז עטשרע יד
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 דייו-תבש

 לגילפ יד ףיוא ךָאנ עגר ַא טסבייה

 ,קירוצ טסלַאפ וד ןוא דיל ןיימ
 ןרעטַאלפ וצ ןייז גונעג ןיוש טעװ רשפא

 ,גיוו רעקידייל ןייד רעבירַא

 ,םולח ַא טרָאד ןעוועג זיא לָאמַא

 .רָאװ ןיוש םולח רעד זיא טנייה ןוא
 ןגיוא עקירעיורט-ףיט טָאה רָאװ יד
 .רָאה יד ןיא טכַאנ ענרעבליז ןוא

 ,יאדװַא ,שירַאנ ךָאנ זיא רָאװ יד

 ,לָאמַא םולח ןופ ךָאנ טדער ןוא

 סנטָאש ענעיילב ןיוש ןלַאפ'ס רָאנ

 ,לוק ןייז ןופ דלָאג ןיא ןוא ןוז ןיא

 ןביילב ןיוש עדייב רימ ןפרַאד רשפא
 פיל רעד ףיוא טרָאװ ַא ןָא ,לָאט ןיא

 ,לכיב ןיא ןבירשרַאפ זיא'ס סָאװ ןוא

 .ביל ןוא קירעיורט ןענעייל

 ,יאדווא ,סרעזדנוא זיא לכיב סָאד
 ,רימ ןופ ןוא ריד ןופ לגיּפש ַא
 ,טייקגנייש עקידנואוו יד טרעטיצ'ס ןוא

 יריר ַא רעגניפ ַא טימ טיג'מ ואוו

 ,טענָא ךיז תורוש יד ןטלַאה סע
 ,טנעה יד רַאפ ייווצ ךעלרעטסעווש יו

 לסעג ןרעביא ךיז ןרַאש ןוא
 טנעוו ןוא רעכעד ןוא רעביטש ואוו
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 ,סנטָאש יוװ ןגיוו ךיז ןעמענ
 ,דרע'רד ףיוא ןעייטש ייז סָאװ םיוק

 ןרעטש יו ןעלקניפ ךעלרעטסנעפ ןוא
 טרעה'מ ןוא טעז'מ סָאװ ץלַא ןוא

 ,רעגנירג ַא םולח ַא ,םולח ַא זיא

 .טלעוו רעד ףיוא טָאג ןופ םעטָא ןא

 ןעמוק דלַאב עדייב ןלעװ רימ ןוא
 ,טלעצעג סעמַאמ-עטַאט ןיא

 ,טרָאד ןײרַא ןעמוק רימ רָאנ יו ןוא
 ,טייוונופ עמַאמ יד זדנוא טעזרעד

 ןגעקטנַא סיוא טנעה יד זדנוא טקערטש ןוא

 ,דייז ןוא תבש טימ טקיטכיל'ס ןוא
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 דניזעג רעזדנוא ןופ

 ביוש ןראפ ןהעש ּפָא טציז לרעטסעווש ןיימ

 ,טלַא ןצעביז זיא יז --- עקידנגייווש ַא
 דייל-טנגוי עטשרע יד ,ורמוא עטשרע יד
 ,טלַאהַאב ןוא ןטלַאהַאב טשינ ןָאק יז סָאװ

 ,זיא ריא סָאװ ןסייוו בוטש ןיא עלַא

 ,ןײלַא ךיז וצ יז ןזָאל עלַא רָאנ

 גנידצלַא שיט םוצ ריא טגנַאלרעד עַמַאמ יד

 ,ןייטשרַאפ טשינ ריא ןָאק יז זַא --- סייוו ןוא

 !טנָאקעג ןייטשרַאפ רָאנ ריא טלָאװ יז ןעוו
 ,טדמערפעגּפָא יו ןעמעלַא ןופ לרעטסעווש סָאד זיא

 ,טעב ןופ ּפָארַא יז טייג ,ךיא רעה ,טכַאנייב
 -- דמעה ןסייוו-גנַאל ןיא לקנוט רעד ןיא ריא עז ןוא

 ,בוטש רעצנאג רעד ןיא שטנעמ רעקינײלַא ןַא
 ,דניזעג ליטש ַא עלַא ןענייז רימ ןוא

 ּפָאק םענייש ןקיריורט סעמַאמ ןיימ רעביא
 ,טניו רענרעבליז רעליק ַא רעבירַא טייוו

 .ךס ַא ןרָאי ןיוש טיוט זיא עטַאט רעזנוא

 ,טרָא-קיליײה ןפיוא לָאמַא טייג עמַאמ יד

 טכַאנרַאפ ןעמוק ריא ןיא עלַא ןיוש ןענָאקרעד רימ
 .טרָאד ןופ םורפ ןוא טרעטייוורעד ,טרעטיילעג

 ןייגוצ עדייז רעכיוה רעד טמוק טכַאניײב
 ,טנַאה רעגנַאל רעד ןיא ןקעטש םעניד ןטימ

 סיוא ןעמַאמ רעד טימ רעטרעוװ רָאּפ ַא טדער רע
 ,טנַאו רעמוטש רעד ייב רעקיאור ַא טציז ןוא

 .סָאװ סייו עמַאמ יד .טכַארבעג רע טָאה סעּפע

 זיוה ןיא דימת רע טמוק בוט-םוי וצ טנעָאנ
 ,סיוא רעטרעװ רָאּפ ַא ןעמַאמ רעד טימ טדער ןוא
 ,סױרַא טייג ןוא לסיב ַא ליטש טציז
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 ,רָאנ סנטייוורעדנופ ןעמעלַא זדנוא טעז רע
 --- לָאמנייק טרָאװ ןייק זדנוא וצ סיוא טשינ טדער
 ,לָאמַא טלכיימש רע יצ וליפַא טשינ סייוו ךיא

 ײוק ןייז ןופ גנאלק םעד ןקנעדעג טשינ ןָאק ןוא

 ןייג ןסַאג יד רעביא םיא ךיא עז ןדמערפ ַא
 ּפָאק ןצלָאטש ַא ןוא לסקַא ןכיוה ַא טימ

 ייברַאפ טייג ןוא ךימ טעז רע ,טייג רע
 ,ּפָא טשינ געוו ןיא לָאמנייק ךיז טלעטש ןוא

 ,םיא וצ וצ טשינ לָאמנייק ךיוא ייג ךיא ןוא

 ,דרע'רד וצ רעטנורַא ןגיוא יד רָאנ זָאל ךיא
 ,רימ ןופ טייוו ,טייוו ןיוש זיא רע ןענַאװ זיב
 ,דרעפ ןוא סנגָאװ ןוא למוט טייזרענעינופ
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 ןָא טַא

 ,לפיוה ןקידמַאז ןיא ךיז טליּפש לרעטסעווש ַא
 .ארמג רדח ןיא טנרעל לרעדורב ַא

 ,ןפיוקרַאפ לטיילק ןיא קיביײא טעװ עמַאמ יד

 ןרָאפ עקירעמַא ןייק לעװ ךיא ןוא

 ןעמָאװצ עלַא רימ ןעניואוו יוא ,ןעניואוו ןוא
 .ידוד ןדייז םייב רעקלַא ןרעטצניפ ןיא

 ,עמָאמ יד לטיילק ןופ ןייגוצ טמוק טכַאנרַאפ טעּפש
 .עטוג יד ,עמַאמ עקניניילק יד

 ,עלָאּפ ריא ןיא טיורב רענעבילבעגרעביא ןַא

 ,לגייב ייווצ עראד ןוא ןבלַאה ַא גנירעה ַא
 ןלָאמש ַא לקניוו ַא ןיא שיט םייב ןציז רימ
 .ןגיובעג ןסע ןעמערָא ןרעביא

 ןטעברעד ןדייז םעד ייב םיוק טָאה עמאמ יד
 ,לטרעפ ַא ןַאּפש יירד -- לקניוו עקיזָאד סָאד

 ךעלטערב ןופ עלעקפַאש ַא ,עקּפָאס ַא ,לטעב ַא
 -- טייקטרעלקרַאפ ןיא טנַאװ םייב

 השורי -- םירפס ענעבילבעג סנטַאט םעד

 ,ןגיוצעגרעביא לגנעהרָאפ ןכעלגנעל ַא טימ

 ,ןָאט-שוק ַא גנַאהרָאפ םעד רעטציא ךָאנ ךיז טליוװ רימ
 ,ןגייווש ןקיריורט ןיא טרָאד ןייטש ןוא
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 ...ןעזעג בָאה'כ

 ,סמערוט ,טעטש עסיורג ןעזעג בָאה'כ
 :געוװ ןופ לפרעד סָאד זיולב קנעדעג'כ רָאנ
 סמערָא ןַא ,סקידמַאז ַא לפיוה ַא ןיא

 ,טגעזעג רעטערב ןשטנעמ ייווצ ןבָאה

 םערוטש ןוא גירק ןופ טייצ ןיא ,טציא
 .דרער'ד ףיוא לבושי ןרַאפ ליטש ךיא טעב
 םערָא ןוא ץנַאג ןביילב לָאז סע
 .דרעווש סאנוש ןופ ןעװעטַאר ךיז ןוא

 ןטלַאהַאב סע ךיז לָאז רעמוז ןיא

 .ןירגרעמייב ןופ קעדוצ ןרעטנוא

 ןטלעק ןוא יינש רעטנוא -- רעטניוו ןיא

 ,ןיהַא ןפערט טינ לָאז אנוש רעד ןוא

 רעכעד עטלַא עקירדינ רעטנוא
 .ייברַאפ גָאט רעיורג רעד טייג

 ,רעכעל ,סערַאּפש ,רעטסנעפ עניילק
 .יולב לגיוא ןַא למיה ןופ טקניוװ

 ,ןטיה ןוא ךַאו ףיוא ןעייטש רעדלעוו
 -- העש רעטוג רעד ףיוא ןטראוו ןוא
 ןטילש רעקיטכיל ַא ,רעסייוו ַא

 ךָא ןעגנילק ןרעבליז טימ טמוק

 ,רעכעד יד ףיוא ןבייה ךעלביטש יד
 ,לָאטשירק רערָאלק -- רעטסנעפ יד ןוא

 רעכעב םענעדלָאג ריא ןופ --- ןוז יד ןוא
 ,לָאט ןליטש ןרעביא קילג ריא טסיג
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 רע טכיד

 ,םיאיבנ ךָאנ טרַאג ריא ,רעדירב ָא
 ףייז טשינ רעמ ןיוש ןלעוו םיאיבנ ןייק ןוא

 םיינע ןופ ץרַאה ןיא טור טכיל רעייז
 ,ןייו ןופ קינָאה רעד ביורטנייוז ןיא יו

 תורושב טגנערב שיט םייב חרוא ןַא
 ,טנָאמרעד ןוא טלייצרעד רע סָאװ ןופ

 תורוש רעדיל ןופ ,םיליהת םיקוסּפ

 ,טנָאנ ןטייקטייו יד ןעגנערב סָאװ

 ,רעדירב ,ַא ,ןשיט ערעייא ייב ןוא

 ,גנַאלנופ ןעוועג טשינ ןיוש חרוא ןייק זיא

 ?רעדיל ןופ תורוש ךייא ייב ןענייז סָאװ ןוא

 ,גנַאג ןטייוו ַא ףיוא רעלטעב עדמערפ

 ןלעווש ערעייא ייבראפ ןעייג ייז

 ,ךיז וצ ןיירַא טשינ ייז טפור ריא ןוא

 ןלעג ַא שוילעּפַאק ַא :ךיז טנָאמרעד ריא
 ,ךיש ענערָאפעצ ןוא רָאה עגנַאל

 ןגיובעג ,עטלָאמשרַאפ ,סעצײלּפ יד ןוא

 .ןײרַא טלעוו רעד ןיא --- טירט יד ןוא
 ןגױא ערעייז ןעזעג טשינ טָאה ריא רָאנ

 ןיורק עכילרעה יד ןעזעג טשינ ןוא

 ןעלקניפעצ ייז םורַא ךיז טמענ סָאװ
 .ףיוא ןעמערב ערעייז ןביוה ייז ןעוו

 ןעלקניו ריפ סטלעוו רעד ןופ ןלייז יד ןוא
 ,ףיוא ןעלמיה יד רעכעה ןבייח

15 



 רילגיוו

 :דילגיוו ַא רוד ןצאג ַא גניז ךיא
 ,טלַא טסיב ,דימ טסיב ,רוד ןיימ ,ןייא-ור

 ןענורטנַא זיא עלעגיצ ןדלָאג ןייד
 .דלַאװ ןטסיוװ ןיא ,דלעפ ןדליוװ ןיא

 ,ןפָארטעג טימרעד טָאה סע סָאװ ןוא

 ,רעלק ךיא רָאנ ,ןפערט טינ ךיא ןָאק
 סע טעװ ןגעו עבורח יד ךרוד זַא

 ,רעהַא ןרעקמוא טשינ רעמ ךיז

 ןכָארבוצ ןענייז ןקירב עלא זַא

 ,ךייט רעבירַא ,םָארטש רעבירַא
 ןזָאלעג ךיז ךָאנ אנוש רעד טָאה'ס ןוא

 .ךיור ןוא טיוט ,רעיורט ןוא ׁשֵא

 ואו לעװש ַא ףיוא ךיז טליּפש םותי ַא

 ןײלַא ךיז טימ ,ךיז טימ ןיילַא

 -- ,רעטצנעפ ַא ייב טקיטעמוא הלכ ַא

 ,ןייש הלכ ָא ,ביל הלכ ָא

 ןעגנערב טעוװ ןוא ןעמוק טעװ ביוט ַא
 ,קנַאשעג ןייד --- לגניר ןדלָאג ַא
 ןטיווצ-רעבליז ענייז םיוב רעד טעוו'ס ןעוו

 ,קנַאב רעָארג רעד ףיוא ןטישּפָארַא

 ,הלכ ןצעז ךיז קנַאב רעד ףיוא טסעוו

 .ליואוו ןגיוא יד ןכַאמוצ ןוא

 ןלַאפ ןלעוװ ןטיווצ ענעדייז יד
 .ליומ ןייד ףיוא ןשוק עסיז-טיור

 ןלַאפ ןלעװ ןטיווצ עגנירג יד

 .ביוה ַא -- ּפָאק ןביל ןייד םורַא

 :ןטעב ליטש םורפ ַא ןרעהרעד טסעװ ןוא
 ,ביוט"הלכ ןיימ ,ביוט עסייוו ןיימ
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 ,ןעניאור ןוא תוברוח עלא ךרוד

 ,דרע רעד רעביא ןקירב עטנערברַאפ

 -- .,רעמוז ןסייוו ןגנוי ןטימ םענייאניא
 .רעהַא ריד וצ ןפָאלרעד ךיא ןיב

 לסקַא ןוא ּפָאק ןייד רעביא ףרַאװ ןוא

 ,רָאלק ןוא סייוו ןטיווצ ענרעבליז יד

 ,הלכ ןיימ ,בייוו ַא רַאפ ךיד בלאז ןוא
 .רָאי עקיבייא ףיוא ןוא דימת ףיוא

 עסייוו ,עגנירג ַאזַא ךיד םענ ןוא

 גָארט ךיא ןוא סמערָא עניימ ףיוא
 ,הלכ ,לגרעב םענעדלָאג ןטצעל םוצ
 .גָאט ןופ טכיל סָאד סיוא ךיז טשעלס ואוו
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 ...ר צ

 ,םירפס עטלא יד ןופ המכח ןייד

 ,סַאג רעָארג רעד ןופ םימחר ןייד

 -- םערוטש ןכָאנ ןוא -- טרָאװ ןייד ,גנַאג ןייד
 .שא-ןברוח ןרעביא טירט סשואי םעד

 ןטעב סנקנַארק םעד יו ךעלמירַאװ רָאנ

 ,טנַאװ רענעגיובעגרעדינ רעמוטש רעד וצ

 ןטעלג וצ טנַאה עטוג ןייד ךיז טקערטש

 .דנַאש ןייז ןיא ןטגָאיעגכרוד םעד

 ןפָאלטנַא טלעו רעד רָאג ןופ זיא סָאװ

 ,בייל ןייז טימ ןוא ךיז טימ רָאנ זיא
 ,ןפָארטעג טרָא ןַא ואוו ךָאנ טָאה ןוא
 ,ביוש ַא ןופ לכיימש ַא ,לעווש ַא

 ןביולג זיא ,טסיירט זיא דייר ענייד ןיא
 ,געוו ןבלַאה ןפיוא ענעלַאפעג יד
 ,ןביוהרעד ןוא ןכיוהרעד טסוט וד

 ,גערב ןטצעל ןופ ןטָאש ןיא -- ןיילא

 ,עטלייהעג רךיד ןופ ּפָא ןעייג ייז

 ,טלעוו ערָאג יד זיא הלחנ רעייז ןוא
 עטלייצרַאפ ןוא ענעעזרַאפ-טלַאק יד

 טלעטשעג ךיוה ןוא קרַאטש רעדיוװ ןרעוו

 !ןעמעוו ייב סיוא טכַאמ סָאװ ? ןעמעוו ייב
 ,טנַאװ רעד ףיוא ןטָאש םייב ,ךיז ייב
 ,ןעמערב ערעייז ףיוא גָאט רעקינוז ַא
 ,טנַאה רעייז ןיא טפַאה ןוא ,טפַארק ןוא

 ,רעקיוה ַא ,ברָאה ַא ןייז רענייא געמ

 ,טכיל ןפָא ןַא טימ טלַארטש םינּפ ןייז

 ,רקוב יהיו ,ברע יהיו -- זיא'ס

 ,טכירעגפיוא ןרָאװעג זיא שטנעמ ַא ןוא
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 רעטיצ ַא ,ליומ ןייד ןופ רָאנ טרָאװ ַא

 ,ןיק רעכיילב ןייד ףיוא םימחר ןופ

 רעטיר רעד ןוא רעטיה רעד טזיב ןוא
 ,ןיד ןטסגנירג ןופ ,ןיז ןטסניד ןופ

 רעטנורַא טרעוװש סָאװ הבשחמ יד ןוא
 ,גנירג ןוא לעה ,רעקיטכיזכרוד טרעוו

 ,רעדנואוו ףיוא טרַאװעג םוטש טָאה סָאװ רעד

 .גנידצלַא ןיא ייז טרעהרעד ,טעזרעד

 ,לוגע םענעגייא ןייז ןיא ךָאנ רעמ ןוא
 .דרע רעד ףיוא ָאד טלעוו קלח ןייז

 ,לגילפ טָאה גָאט רעניילק רעדעי ןוא
 ,טרעשַאב ךיילג זיא העש רעדעי ןוא
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 רַא ה ַא

 ,ךיז רעביא רַאה א דימת בָאה

 .דימת ךימ טיה רַאה ןיימ ןוא
 ּפָאק ןיימ לָאמנייק לָאז ךיא ,טעז רע
 / .טעמוא ןופ ןָאטסױרַא טשינ

 ,העש ןוא עגר טלייצעגוצ ןוא
 ,ןטסָאמעג םעטָא םעד ןוא
 לָאז טײקמַאזנייא יד זַא ,טעז ןוא
 .ןזָאלרַאפ טשינ לעווש ןיימ ָאד

 רימ ףיוא קזוח ןייז טעװַארּפ רע
 ,םענייאניא אנוש ןיימ טימ
 שיט ןקידרעמוז ןייז ייב ,ןטרָאג ןיא

 ,םינכש:רעייגקידייל יד רָאפ

 ,ןייוו ןכָאנ ,טכַאנרַאפ הדועס רעד ךָאנ

 , ןפנָארב ןוא ךַאקעל םעד ךָאנ

 סיורא רעכעל יד ןופ רע טפור
 ,ןפנה םעד ןוא ץַאיַאּפ םעד

 ץנוק יד ןזײװַאב ייז טסייה ןוא
 רעטנוא טשינ ךיז ביג ךיא יו
 ךראנָאמ-רעלטעב ַא יו ייג ןוא
 .רעטנורַא ּפערט-ןָארט ןיימ ןופ

 טכַארט ןיימ ןוא םענרַאפ םענשזַאװ ןיימ

 .רעטּפעצס-טייקכעלרע ןיימ טימ
 דָאנג ןייז טימ ,רַאה רעד ,ךיז טמיר רע
 ,רעטּפעקעג ןייק טשינ ןיב'כ סָאװ

 טלעוו ןייז ןופ ףיוה ןיא ךָאנ ןָאק'כ ןוא

 ,ןביילק ךיז ךעלקערב עניימ
 רעגַאב ןוא ליוו ךיא ןעמעוו ןוא
 ןביול ןוא ןעגניז ךיא געמ
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 דָאב ןרעטניה ןופ ןפלד םעד

 ;עילוק רעד טימ רעלטעב םעד ןוא
 ּפעק ערעייז רעביא טכיל סָאד

 ןלוש עקירעדינ יד ןיא

 םתס ןוא רעדיינש ןוא רעטסוש ואוו
 רעמערק רעטרעמוארַאפ ַא
 ;טָאג רַאפ ןפָא קידעכָאװ טמוק
 ,ןעמעש טינ ךיז ףרַאד רע ןוא

 ,דיילק ןקיבױטש ןייז טימ טשינ
 ,רוביד ןקידרעטיצ ןייז טימ

 טָאג וצ הלפת ןייז טנטָאש'ס ןוא

 ,טרעבירגעצ:םינּפ ןייז ןופ

 ּפיל ןייז ,טרעקַאעצ-ןרעטש ןייז ןופ

 .ןגָאלק ךיז שירעדניק םוטש ןיא

 סלופ ַאזַא ,ץרַאה ַאזַא טָאה רע

 ןגָאז טשינרָאג ןָאק רע שזַא

 טייטש לרודיס ןיא סָאװ סָאד

 .יאדווא ,תמא ןַא זיא
 טרָאװ ןיילק ךַאלטיא טייטש סעּפע רָאנ

 ,עטַארג ַא יוװ ,טנַאוז ַא יו

 גנַאטש םענרעזייא ןכרוד -- ךיא ןוא
 ,םינּפ טגרָאזעגסיױוא ןיימ קערטש

 ,טָאג רעטוג ,יוזא יו טשינ סייוו ךיא
 .ןענָאקרעד ךיז ריד וצ לָאז'כ

 דנַאטש ןיימ טינ ןײלַא וטסייוו יצ
 ,הכרעמ ןיימ ,דרע רעד ףיוא
 ,טָאג רעטוג ,געט עניימ ףיונוצ םענ
 ןכָאװ ןוא ןרָאי עניימ

 טוג ייז ןיא ןייא ךיז קוק ,קוק ןוא
 ,ארוב ,ךימ טּפשמ ןוא
 טרַאװ ןוא ךיא ייטש עלעזייא ןַא יו

 -- -- ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא ןוא
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 טָאג וצ ןדער ייז ךיא רעה יוזא
 םינויבא עקילייה עניימ

 גייווצ-ןוא-לטיר ןופ יו טכעלפ ךיא ןוא
 .ןעניורק עשיריל ייז רַאפ

 טיורב טימ רעלכייּפש ןטימ רַאה רעד

 ,קלח ןיימ ךָאנ םוק ךיא ואוו

 ,רימ ןופ טקזוח ןוא טלכיימש רע
 ;?קילייה ןיימ ןוא "ןייש,, ןיימ ןופ

 געט יד ןופ טייצ רעד ןיא טייוו ןיימ ןופ
 ,רעמורפ ַא ךיז קוקרַאפ'כ ואוו
 טםורק טכירק חישמ :טקזוח רע

 .רעמורק ַא עילוק ַא ףיוא

 יגעװ ןיא םיא טּפַאכרַאפ טָאה גירק רעד

 ,טקידנואווראפ םיא סופ ַא ןוא

 ,ןייגוצ ןעמוק סע רע ,טייג רע רָאנ

 -- -- רעדנואוו טגָאזעגוצ טָאה רע

 ,רַאה ןיימ ,ןקזוח רע טוט יוזא
 ,הלעמ ןיא ךיז טלאה רע רָאנ

 טיורב עלערַאד ןעמ זַא ,טעז ןוא
 ָאד טלייטרַאפ ןרעוו טשינ לָאז

 לָאמַא בוט-םוי ַא רעטנוא ןוא

 -- הטורּפ ַא ךָאנ וצ רע טפרַאװ

 ,ךוש ַא ןטכיררַאפ ףרַאד שטנעמ ַא

 .עטָאּפַאק ַא ,דיילק ַא

 געט יד ןופ טייקכאלרעייפ יד

 ,ןדניצ ךיז טמענ טסברעה רעד ןעוו

 ףיוא ןרעקַאלּפ גנעגרַאפנוז ןוא
 ,ןטניוו ןופ ןעלקַאפ רעטנוא

 ,דרע רעד ףיוא טרעוװ קירעיורט ןוא
 ,המשנ יד טמורב סע שזַא
 טיירש ןוא ךיז טסייר'ס טייקילייה ליפיוו
 יהאמוט רעד ןופ לוע ןרעטנוא
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 גָאט ןיימ ןופ רַאה רעד ,רַאה רעד שזַא
 ןעמענרַאפ ןיוש ךיוא סע טוט

 רעצ לדנקלָאװ ַאזַא טייר'ס ןוא
 .ןעמערב יד ףיוא ףױרַא םיא

 רעהַא ןוא ןיה ךיז טלקָאש רע
 :טעמורַא ךיז טקוק רע ןוא
 ךיוא רע טּפַאכ . . . ָאטשינ רענייק זיא'ס
 טעמוא ךעלעגר ןביז

 ,ץרַאה ןייז ןופ ּפָא טייג טייקפייטש יד
 .ןעניגרַאפ ךיז געמ שטנעמ ַא

 קוק ַא טּפַאכ * . . ָאטשינ רענייק זיא'ס

 ,הניכש רעד ןופ טכיל ןפיוא
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 טלעוו עסייוו

 בייל קידנואוו ןייד ןופ ןָאטסיױא ריד לעוו ךיא
 ףןרעװו רעגנירג טעװ ריד ןוא

 ביוט עקידנפָאלש ַא יו ריד לע ךיא
 ןףרעטש רעדנַא ןַא ףיוא ןענַאדנופ ןגָאוטקעװַא

 ייוצ ןוא טכַאנ ַא ,גָאט ַא ךָאנ
 ןשוקרעטנורא ליומ ןטכַאמשרַאפ ןייד ןופ לעוו'כ ןוא
 ,ייוו ןעמוטש ןייד ןופ ןשינרעטיב עצרַאווװש יד
 .ןשיק ןקידרענייטש ןייד ןעמענריּפַא

 ףעז טשינ טעוװ רענייק ,רענייק זא ,ירפצנַאג

 ןטָאש רעגנירג ַא יו ךיז ריד טימ ןכיײלשסיורַא

 יגש ןטשרע ןוכ ור יד טילב ןסָאג יד רעביא

 ןטָארטַאב טשינ ןוא טרירַאב טשינ םענייק ןופ

 קעװַא רימ ןלעוו ןגרָאמירפ םענופ ךיוה ןעיולב ןטימ ןוא
 ןטילש ןגנירג ןסייוו ַא ףיוא ןוא

 קעלפ א ןופ ןטָאש ןייק ,קערש םעטָא ןייק
 ןטילעג טסָאה סָאװ ןייּפ ןטמעלקראפ םענופ

 טרעוועג טָאה עגר ַא ,העש ַא ,גָאט ַא רָאנ
 ,טלמירדעגנייא ןבָאה ןטייקידנואוו עלַא ןוא
 ,ידרע רעד ןופ טייקסייוו יד ןייז לָאז טשטנעבעג

 ,למיה םענופ טייקיולב יד ןייז לָאז טביולעג
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 ט ניוו

 ןקרַאמ עטסוּפ ,עטסיוו יד ףיוא
 ןדיא ענעשָאלעגסיוא ןציז

 ןפיוקרַאפ ןוא טיוט ןוא ץרַאוװש ןציז

 ,רעדניק וצ ךעלכעקעל עטיוט |

 םיצירּפ עכיוה עשיליוּפ ןעמוק

 ןשטייב עשטייד עגנאל טימ ןעשטשיווס

 סנקור רעביא ןוא ּפעק יד ףיוא
 ,ןדיא ענעשָאלעגסיוא יד ןופ

 ,ןביירטרַאפ טשינ ייז ןענָאק ייז ןוא

 ,רעדניק עשידיא הרבח ַא ןוא

 ןטניוונואטסיוו ענעשָאלעגסיוא

 סעלָאּפ עשיצירּפ יד ףיוא ןעגנירּפש

 ,טעמַאס ןוא דייז רעקיטש ןסייר
 .ןעשטשיווס ןשטייב עשטייד יד ןוא

 ןפיולוצ רַאה רעשילגנע ןַא טמוק

 :עגנַאל יד טנעה יד םענעצ ַא
 ?ןקרַאמ יד ףיוא ָאד רָאפ טמוק סָאװ

 ץירפ רעשיליוּפ ַא ןָא םיא טזייוו
 ןדיא םענעשָאלעגסיוא ןַא ףיוא

 סעציײלּפ יד ףיוא תילט ַא טימ

 ,רודיס םענירג ,ןסיורג ַא טימ
 .טנווַאד ןוא םיא רעביא טנטַאש

 םינּפ סאד ראה רעשילגנע רעד טעלג
 ; סעצנָאװ-ןוא-דרָאב עדנאלב ןייז ןוא

 ןשטייב ס'צירפ ןשיליוּפ םעד טמענ
 ,ןשטייב עגנַאל :ייז טכַארטַאב ןוא

 -- -- סנעמיר עזייב ,ענרעּפוק ,עפרַאש

 רעטסיוו רעד קרַאמ רעד ןוא
 .ןדיא ענעשָאלעגסיוא יד ייב טביילב

 ץירפ רעד טשינ ןוא רַאה רעד טשינ
 .ןגאירַאפ וצ ייז יו ןסייוו
 ןעמ טרעה ןטסוּפ ןיא קרַאמ ןיא ןוא

 ןדיא ענעשָאלעגסיױא יד יו
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 :ןטניוװו יוו ךיז ןשיווצ ןדער
 טרחסמרַאפ ןיוש החמש 'ר ריא טָאה

 ?רשוי ןטיוט לסיב עצנַאגס

 ?ָאד טלָאװעג רַאה רעשילגנע רעד טָאה סָאװ

 רעטַאװעצנַארפ רעד ץירפ רעד ןוא
 ןכירק וצרעהא קיבייא ןיוש טעוו

 ןשטייב עשטייד יד טימ זנוא ןשטייב

 ,לשטייב ןייז וצ ןוא םיא וצ ייוו
 ןגרָאמ ,לאוי 'ר .ןעז ךָאנ טעו ריא
 ןרַאה עכיוה רָאג יד ןעמוקרעהַא ןלעוו
 תונידמ עטיירב קיצעביז ןוא ןביז יד ןופ
 .ןביירטרַאפ וצ זנוא ןטסעמרַאפ ךיז ןוא

 ?לאוי 'ר ,טרעה ריא
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 ,קיטשרָאד ןיבכ

 ריקלא ןיא ךיז ןביילקרַאפ לעווכ

 ןפָאלש ךיז טעּפש ןגייל ןוא
 טייקכילמייה רַאפ יו רָאנ סעּפע ןוא

 ןפָא לשיט ןפיוא רפס סָאד טגיל

 -- עגר ַא ןיירַא קוק ַא

 .םיקוספ עטלַא ,עטלַא יד

 ןגעוו טייקכילדירפ ןופ רָאנ סעּפע

 ,ןקוק וצ ייז ףיוא טוג זיא
 ןדערוצסיוא ייז טוג זיא

 ' ןליפרעד םעט רעייז ןוא

 שטָאכ עגר רעניילק ַא ףיוא רָאנ
 ןליטש וצ שינעטכַאמש יד

 קיטשרָאד ןיבכ ,טָאג ,יתאמצ
 .רעטרעוו עטלַא ענייד רַאפ

 רימ לייצרעד ,לָאמאכָאנ רימ לייצרעד
 .ןטכערעג ַא םענייא ןופ

 ָאד רוד ַא ןיא םענייא רָאנ

 םויק ַא טַאהעג טָאה רע ןוא

 רָאנ םיריוּפעלש רָאפ א ענייד בילוצ
 ,םיינע עקיטעמוא ייווצ
 עדמערפ יו ךיז ןצָאה סָאװ

 ןעניפעג טנָאקעג טשינ טרָא ןייק ָאד
 ןרָאלרַאפ טלעוו ערָאג יד

 .ןענוַאװעג ךיד ןוא ,ךיד ןוא

 רימ טרעװו סע רעכילמייה יו

 : םינּפ ןיימ ףיוא ביוה ךיא ןעוו

 ,רעטָאפ-עטַאט ,רעטייוו ךימ לעטשרַאפ
 ןענָאקרעד טשינ ךימ ןלָאז יז

207 



 ...יבר

 ןליימ טימ ללש ַא טגיילעגנא טלָאװכ
 ןריפרעד ךימ ןלעוװ ייז זַא ,ןסיוו רָאנ לָאזכ ןעוו

 ןילָאװ:-טלַא ןיא ּפָארַא-געו לביטש םוצ
 רעטרעטלעעג-ירפ רעד ןופ סעּפע ךָאנ טבעלס ואוו

 ,הפוקתו

 םַאטשּפא סהזוח ןופ גייווצ ןטצעל םוצ טלָאװ ךיא

 ןעמָאנ סנטַאט ןיימ ןוא ןעמָאנ ןיימ טגָאזעג
 טרעגלאוועגּפָא ךיז באהכ יװ -- ימצע סוחי םעד

 ןרָאי-םירוסי ןופ העולב-העורק ןיא
 ,ץראה ןיימ ןופ ןעלמַאטש קידלוש סָאד
 ?ןעװרַאפ ?סָאװראפ -- ךיז ןפארטש עדנילב סָאד ןוא

 ןטָארטעגוצ םיא וצ ךיא טלָאװ ,יבר

 ,תמא םענייר ןטימ יבר ,רימ טגָאז
 ןבעל ןיימ ךָאנ טָאה טרעוו ַא רַאפ סָאװ
 ,ןתולּפש עלַא טרעגלַאװעגסיױא ךיז טָאה סָאװ

 שטנעמ ןוא טרָאװ ייב ןטעבעג ןוא טלטעבעג טָאה סָאװ

 .טלטעבעגסיוא סע ןוא -- םימחר ןוא דָאנעג
 ,טסואימרַאפ ,טמסרַאפ זיא ,יבר ,רעבָא ,ןבעל ןיימ
 .םינּפ ןייז ןיא ןקוק טשינ ךיילג םיא ןָאק ךיא

 ,ךימ טקרַאטש ןוא רימ טימ סעּפע טוט
 געט לטשער ןיימ ןעלגאווּפָא ןיוש ָאד ךיא ףרַאד רשפא

 תפצ ןעמירָא ןטלַא ןוא ץעגרע לעווש ַא ייב
 . ןרעטש ןטערומכרַאפ ַא ןוא לוויטש ערעווש טימ
 קנַאב רעקירעדינ ַא ףיוא ןציז טרָאד לעװ ךיא
 -- .הבהַאבו הנווכב ךעלקעלפ ןּפַאלק ןוא

 ,דיא רעארג ,רענעסקַאװראפ-טלַא ןַא

 ןגיא עדמערפ רַאפ -- םשוח ַא ןוא םשוגמ ַא

 עלעּפמעל ַא ,קנופ ַא ךָאנ טקיטכיל רימ ןיא רָאנ
 ינָאט ףיוא שינעטרַאװ ַא טלעווק רימ ןוא
 ןטפיטש יד ּפַאלק ןוא ,ּפַאלקכ ןוא
 .ןבעל ןכָארבעצ ןיימ ןקתמ יוזא ןיב ןוא

 בתכ ַא ,טרָאװ ַא שטָאכ רימ טיג ,יבר
 .רעיױט רעתפצ םנופ שישי אבחנ םוצ
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 םלועה ךרד

 טזָאלעגרעביא רָאנ טרָאד ןוא ָאד ייז טָאה רע

 דניק קיצנייא ןַא ןוא ןדייז ןטצעל ַא

 ,טסָאר ןוא טולב-ןברוח רעטנוא טרעגלַאװרַאפ

 -- טניוו ןופ טייקידייל ןיא טעוועטארעג

 ,דלַאװ ןטקַאהעגסיוא ןַא ןופ לטיר ַא ,ןעיּפ ַא

 טוט םנופ רעגניפ ןקידנעָארד ןצרַאװש ַא

 עלקה-ץכ ןופ גערב םייב ענעבילבעג יד רַאפ

 ,טיורב-טימ-ןוז ןטָאז ךָאנ ָאד ןעבאשזד סָאװ

 בייל ןפיוא דגב סָאד ךָאנ ןטייב סָאװ
 לאנרושז ןשרעדיינש םניא ךיז טזייו סע רָאנ יװ

 ,בייוו רעייז רַאפ ףייר-ףושיכ רעגנוי רעד

 ,לַאש רעשיקרעט רעד ןוא רעבליז ןופ ךוש רעד

 טוה רענעשוילּפ רעד ןוא לרעפ רעסייוו רעד
 ,טציפשעגסױרַא שירענלעז רעדעפ ןטיור ןטימ

 טוג ץלַא סיוא ייז םורַא טעז'ס רָאנ ,טשינ ןגָאז ייז

 ,טצישעג ָאד שטָאכ ייז טָאה טָאג סָאװ --- טוג ןוא

 ךָאנ יווייס ייז טייג סטנלע רעייז סעּפע רָאנ
 ץנאלג ןרָאג ןרעביא לקנוט-ןטאש ןייז טפרַאװ ןוא
 ךָאװ ןופ גָאט ַא ןרעייפ ךָאנ ָאד ייז טזָאל סָאװ

 ,ץנַאג ןייז ץלַא טעווס זַא ,דיירנייא ןרָאג ןטימ

 טכַאמעגכרוד ָאד סניוזא ָאד ןבָאה ייז זַא ןוא
 .תואב תוא ןבירשרַאפ זיא -- עטכישעג רעד ןיא

 ,טכַאנ עקיבייא ןייק טשינ רָאנ טכַאנ עגנאל זיא'ס

 ,תוצח רעטסקירעיורט ,רעטסכילמייהמוא רָאנ
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 טלַאהנָא

 .א

 ,טָאג ,ןבעל ןעָארג ןגנע ןיא
 ,טמעשרַאפ טשינ זיא שיט ןיימ יבַא
 ,טיורב קיכָאװ קיטכענ ַא ןייז לָאז

 -- ,דמעה ןייר טכיראפ טלַא ןַא --- בייל ןפיוא

 טלעוו יד יו רענייש ַא זיא גָאט רעד ןוא

 ליומ ןיא טרָאװ עקיטעמוא סָאד

 ןח לטניּפ ןדלָאג ַא וצ-טיג

 ,ליואוו ןוא ןייש ָאד זיא ץלא ןוא

 ןָאטעג גנורּפש ַא זָאה ַא יו טלָאװכ

 ךיג רעטייל ןטרעלקעגסיוא םעד ןופ
 לאוי רעטעפ םוצ ןפָאלעגוצ ןוא

 ,ךיד ןייז םורַא קירטש ןטלַא ןטימ

 ,טיורב ץינעּפ רעד טנַאה ןייז ןופ --- ןוא

 ,קילב רעטוג רעד --- גיוא ןייז ןופ ןוא

 ןטלאהעגנא ךיז לגניא ַא יוו טלָאװ
 ,קירטש ןטעװערָאהרַאפ ןייז ןא

 גנַאל-גנאל ןעוועג טוג רימ טלָאװס ןוא
 ,העש רעטעּפש ,רעטצעל ןיימ וצ זיב
 טרָא ןייר רעכילרע ןייק זַא ,טסוָאװעג
 ָאטשיג טלעוו רערָאג רעד ףיוא זיא

 .ב
 ןעיורג ַא ףיוא ןגָאװ א ףיוא

 ,דרעפ ןליטש םעניילק ַא טימ

 טייקליטש ןּפעש בוט םש לעב טרָאפ
 .דרע רעד ןופ רעדלעפ יד ןופ
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 רעמוז-ףוס רעד טרָאד טגיל קיאור
 ,דלעפ םענעטינשעגּפָא םעד ףיוא

 למיה רענייר רעד טיולב קיאור

 ,טלעוו רעד רעביא טײרּפשעגסיױא

 ,רעמייב עקיצנייא ןעלמירד קיאור
 ,דלָאװ רעד טור ןטייוו ןופ ןוא
 לָאמנייק ,לָאמנײק :בוט םש לעב טכַארט

 .טלַא טינ ענייש יד טרעוו

 רעמוז רעד טַאהעג טָאה'ס סָאװ ץלַא
 .קעװַא טסברעה םעד וצ רע טיג

 ,תוריּפ ענעדלָאג ענייז עלַא
 געט ענעדלָאג ענייז עלַא
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 עילידיא

 סמינורב ענעדלָאג יד ,ןלַאװק עפיט יד
 !טלעװ רעטסיורג רעד ףיוא המכח ןופ

 תומוקמ עטייוו ענעי ןופ םכח ַא
 ,טלעטשעגּפָא ָאד זנוא ייב ךיז טָאה

 ךעלגניא יד םיא ןבָאה ןטשרע םוצ

 ,דָאר רעטיורג ַא ןיא טלעטשעגמורַא
 ןוילעה םלעכ ןופ טלייצרעד טָאה רע ןוא
 ,טָאטשרעדנואװ רעד ןופ רעדנואוו ןוא םיסנ

 עטּפַאגרַאפ ןענַאטשעג ןענייז ךַאלגניא יד
 ,טקעטשעגסיורא ןעגנוצ ןוא ןגיוא יד

 עטקערטשעצ סעניטסָארט -- ךעלדיימ יד

 ,טקעלַאב ךיז ךעלעּפיל יד טימ ןוא

 רעבייוו יד ןעמוקעג ןענייז םעדכָאנ ןוא
 :טיײירדעג ּפעק עלָאמש יד טימ ןוא
 !ןושל ַא סָאד טָאה ,ַאװ-וא ,ַאװ-וא
 ,דיירפ ןופ טדערעג טָאה רע שטָאכ ןוא

 ,תורובג ןוא ןעוטפיוא עסיורג ןופ
 ,טשיוועג ךיז ןגיוא יד ייז ןבָאה

 תורוצ עכלעזַא טשטיינקעג ןבָאה ןוא
 .טשינ סע ךיילגרַאפ'כ זַא רעסעב --- יו

 רעבייוו יד טַאהעג ןבָאה ןכָאוװ יירד

 דנַאנַאכָאנ ןעקשטָאמס ןוא ןדער וצ

 ףושכ ןקיברַאפ ןוא ןבעל ןגולק םענופ
 ,דנַאל ןכיוה םעניא גרַאב טייזרענעינופ
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 טרעדנואוועצ ןוא טרעדורעצ טשינ רָאנ

 ,ךירפ דימת יו סרעדנעטש יד ייב ןוא

 רעדירב-ליבצנַאמ ערעזנוא ןסעזעג ךיז ןענייז

 ,ריט םייב טכַאנרַאפ ,העש רעדימ רעד ןיא

 סרעצנעּפש עשיסַאלק ,עיורג יד ןבָאה ייז

 טנַאװעג קיברַאפ רעדנַא ןייק ףיוא ןטיברַאפ טשינ

 ,ןּפיל יד ףיוא טרָאװ עטוואורּפעגסיוא סָאד

 .טנַאה ןיא רעמַאה רעטוװאורּפעגסיױא רעד

 ןעמוג םעד טציירעג טשינ ,גיוא סָאד טציירעג טשינ

 -- םיוצ ןיא ןטלַאהעג טימעג עליטש סָאד ןוא

 ןגייווצ יד ןשיוועצ טלמוטעג טָאה טניוו רעד

 ,םיוב ןופ םַאטש רעד -- רעכיז ןוא קיאור רָאנ
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 ...ר ש פ א

 טרָאד ךָאנ טעו רשפא ,רשפא ,יוא

 .ןפערט רעדנואוו רעגנוי רעיינ ַא
 טרָאװ עשידיא עטגלָאװרַאפ סָאד ןוא

 !ןפע :לרעיוט ןיא ןּפַאלקנָא טעװ

 ,דנו ענ ןיימ טקידנעעג בָאה ךיא

 ,ןענופעג ור ןייק טשינ ץעגרע ןיא
 ,טַאלב ןיימ ,גייווצ ןיימ ,םַאט/ ןיימ זיא ָאד

 ןענוזרעמוז טנזיוט ךימ ןבָאה ָאד

 ,לעז ןוא בייל ןיימ טמיראוועגסיוא

 ןפיט-רעיורט עקיטסברעה טנזיוט ןוא
 טלעצעג ןיימ ןופ רעטצנעפ ךאלטיא ןבָאה

 .ןפילשעגסיוא ןוא טרעטיילעג לָאטשירק

 טייוו רעטסטייוו רעד ןיא ןעזעג בָאה'כ ןוא

 -- ענייש ןוא עכאלרעה עניימ יו
 טײלעמערָא יד ןופ םיאיבנ יד

 .םענייאניא טלעװ רעד ףיוא ךָאנ זדנוא טימ

 ואוו טינ ואוו ןוא ,ןעוו טינ ןעוו ןוא

 ןדיי ענעי ןופ דיי ַא ןייגוצ טמוק
 ור ןוא טייקילייה ןטײרּפש סָאװ

 םידיסח עטושּפ ןגעוו תושעמ טימ

 קירוצ טכַאמעג רבח ןבָאה סָאװ
 ,לארשי קלָאפ ןייז ןוא טָאג ןשיוועצ

 טגירקעצ רעצ ןיא ךיז ןבָאה סָאװ

 (לָאמ עטצעל סָאד טשינ ךָאנ םתסמ)

 טײרּפשעגסױא טָאה -- םלוע לש ונובר

 ,ױול תשודק רעקיטכיל רעד ,טנעה יד
 טיונ ַאזַא ןיא זַא ןרעגַאב וטסנָאק יװ
 .ובוט המ ריד רַאפ ןצנַאט ןדיא ןלָאז
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 ,ּפָאק םענעגיובעגנייא םעד ייטשרַאפ
 ,ןעמערב עטרעװשַאב ,עזגורב יד

 ,ּפָארַא לסיב ַא דובכ ןייד ןופ זָאל

 ?ןעמעש ןעד ךיז וטספרַאד ןעמעוו רַאפ

 ףיוא ייז ביוה ןוא ,רעביא ייז טעב ןוא
 .ןוחטב ץרַאה רעייז וצ דער ןוא
 ,ףָאש ד -- ייז ןוא ךוטסַאּפ רעד טזיב וד
 ,הכרב ַא ייז רעביא רעדיוװ ךָאמ

 ,טרַאװ ןוא ,טרַאװ ןוא ריד רַאפ ייטש ךיא

 ןעמָאנ ןקיליײה סבוט -םש לעב ןיא ןוא

 טכַארבעג לעוװש ןייד וצ ךימ טָאה סָאװ
 ןמא :ןרעפטנע הכרב ןייד ףיוא ָאד
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 ד יל גיוו

 ,ןסקַאװעג טנַאה רערַאד ןיימ ףיוא טסיב

 .רָאה ענעדלָאג-דנָאלב טימ ,עלעגניי וד

 ,לסקא ענייד ףיוא לגילפ --- םולח ןיימ

 ,רָאװ-רעד-ףיוא ןיוש רָאלק ייז עז ךיא

 םישעמ עקיטכיל יד זיב ,ךָאנ לייוורעד

 ,ןיילק ךָאנ וטסיב ,ףיוא ךיד ןפור

 ,ןסייוו ןשירפ ןיא טעב ןייד טיירּפש ךיא
 .ןייש ןוא ןייר ריד ןייז לָאז ור ןייד

 ,ןדלעה עריא ףיוא ןטרַאװ זומ טלעוו יד
 .ייז ןיא ןביולג ןסיורג טָאה טלעוו יד

 ןטלעצעג-ןיילק יד ןיא ? ייז ןסקַאװ ואוו

 .יינש ןלָאט עפיט -- רעפרעד ןיא

 ןציּפש יד םיוק ךיז ןעעז רעמייב ןופ
 .דוס רעסייוו ַא טפָאלש רעדלעוו ןיא

 ןצישאב ןוא ןטיה ייז טעוװ טָאג
 .דָאנעג סיורג ןייז טימ דימת יו

 ירעטיה רעטוג ןייד ךיוא ןיב ךיא ןוא

 .קרַאטש רָאנ ינק עקידרעטיצ טימ

 ,ירעטיר-סעטסוק עָארג ןביוא טרָאד עז ךיא

 .גרַאב ןטלַאק ןפיוא רעטיצ ןקיטניוװ ןוא

 ןגייב ךיז סערַאמכ יד קירעדינ ןוא

 .טינ ךיז קערשכ רָאנ קערש :גָאזנַא ןַא

 ןגיוא ענייד רעביא טלמירד סָאװ ור יד

 ,דימ יד קעװַא רימ ןופ ךיוא טמענ

 ,עטציירקרַאפ טנַאה ןיימ רעביא טנעה יד
 ,ןײלַא ךיז רַאפ ןייא ןפָאלש ייז
 ,עטציילפרַאפ-טייוו סעילַאװכ יו ,רייל יד
 .ןייר ןוא ליטש טמעטָא רע ,גערב רעד
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 ןפָאלשעגנייא ייז ןענייז ןטניוו יו
 .טימעג ןיימ ןופ סורמוא עלַא יד
 ןפָא ןוא ךַאװ ןגיוא יד טלאה ךיא
 ,טינ למירד ןוא ָאי למירד ןוא

 ,רעטלַא ןא ּפָאק ןרעביא ןקלַאב רעד

 ,טסעפ רָאנ ןגיובעגנייא ןיוש טנעוו יד

 רעטלַאק רעד במעד רעד רעטצנעפ םייב יװ ױזַא
 .טסענ ןסיורג םענעריורפעגנייא ןייז טימ

 ןענייז יז ?טסענ ןוא במעד זיא טלַא יו
 ,ריד ןופ רעטלע ןוא רימ ןופ רעטלע

 ןענייוו ןוא ןכַאלס יו רשפא רעטלע ןוא
 .ריט ערזדנוא ייב ,רעטסנעפ רעזדנוא ןיא
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 הכרבה קמע

 ?ןכירקרעד ןיוש ךיא לעװ ןיהואוו

 לביטש שידָאמטלַא ןיילק ַא ןיא יו

 טצעזַאב-ןגיוצעגקירוצ ךיז ךיא בָאה

 ,לבירַאפ לסיב ןוא םור לסיש ןיימ טימ

 גרעב יד -- רעטייוו טשינ ןוא רעהא זיב
 ןטָארטאב טינ ,קיציּפש ןוא ךיוה ןביילב

 ,ןוז יד ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ןעגנוזַאב בָאה'כ
 .ןטָאש ןעיורג ןטימ לָאט ןיא ביילב ןוא

 ,רעסַאװ לגירק ,טיורב לקיטש ךעלמייה

 לפָאטנַאּפ עקיטכַאנרַאפ יד טימ ןכש רעדימ

 --- ,לָאמטנװָא ןקידקיטנוז םוצ ןפור ךימ טמוק

 .לפָאטרַאק ענעטָארבעג ,שיפ עטנקירטעג

 ?ָאי ַא ,טלעו יד ,בוטש עליואוו ַא
 ,סע טעזרעד שטנעמ רעלמוטוצ ַא טעּפש יו
 דלַאװ-םירפס ןקישיור ןיא קידנעלגָאװ

 ,עטעג ןוא לײלרַאק ,ריּפסקעש ינב יד ןופ

 ,קַאמשעג ןוא ביל זיא טעּפש יד רָאנ

 ןכַאמ וצ הכרב ַא עגר רעדעי ףיוא

 ,העש ַא ךָאנ ןוא העש א טכַאנ רעד ייב ןטעב ןוא
 ןכַאװ וצ ךיז רעביא ןוא טלעו רעד רעביא
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 עמשטערק עטצעל ַא

 ,ידוד הכל לעה ןעגניז רעטסנעפ עטצילבעצ
 (? טציא ןיוש יז זיא ואוו) תבש הכלמ יד

 סמעדיוב עלַא טנערברַאפ ,ןעוועטסוּפ סרעלעק עלַא
 ,טצישעג טינ טָאג טָאה עטסעב ןוא עטסטנעָאנ יד

 הכלמ ענייש יד זַא ,ןגָאז ךייא טעװ ןעמ ביוא

 ,דנַאל רעדנַא ןא ןיא ץעגרע ןרָאפעגקעװַא זיא
 עקלַאיל ַא רַאפ סָאװ סייוו'כ ? ןביולג סָאד ריא טנָאק יו
 ,דנַאל ןדמערפ םעד ןיא ןעגנערב ןיהא ןלעװ ייז

 ,לגָאװ ןיא ץעגרע זיא עכעלרע יד ,עתמא יד
 .דרע'רד וצ ןגיובעג ןוא טמעשרַאפ ןוא טכעוושרַאפ

 ןגָאװ רעמָאל ַא טייטש תלופמ עמשטערק א ייב

 ,דרעפ ןָא ןגָאװ ַא ,לשיד םענעכָארבעצ ַא טימ

 ןגיובעג רעטכייל יד רעבירַא ךיז יז טָאה טרָאד
 טשטנעבעג טכעל עריא ןוא לָאמ עטצעל סָאד

 ןגיולפעג עװַאּפ יד זיא --- טרָאד ןופ ןדנואוושראפ ןוא
 .שטנעמ ןייק טינ סייוו ,ןגיולפרַאפ זיא יז ואוו ןוא

 ,עטסנעש יד רעדנואוו יד ןעילפרַאפ ןעוט ױזַא
 .דרע רעיורג רעד ףיוא עטסנעלק יד ,עטסנעש יד

 ,רעטסנעפ ןָא עמשטערק ַא טייטש ןגעוו עטסיוו ףיוא ןוא
 ,דרעפ ןָא ןגָאװ רעקיטעמוא ,רעקידייל ַא טייטש
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 גניר רענרעבליז ַא

 ןעניואוו וטסעוװ זיוה ןיימ ןיא ,קילג םערָא

 ,סַאג רעטנלע רענעדלָאג רעד ףיוא

 ןעניױשרַאּפ עטסָארּפ עטסטושּפ יד ואוו
 ,סַאּפש ןגירעיורט ןליּפש דייל רעד טימ

 םירפס יד ןופ דייר עפראש יד טשינ
 ,טכַאמעג קידנַאטשרַאפ ןוא גולק ייז טָאה
 םירבק עשרעדניק-ירפ ןופ רעצ רעד רָאנ
 טכַאװעג סנּפָאקוצ רעייז ייב טָאה

 ןהעש עזָאלּפָאלש יד ןבירשראפ ןוא

 ,טפירש ןטפילבראפ ,םענדָאמ ַא טימ
 ןעָארק עקידלאוו:טיוט ןופ יירשעג'ס יו

 ,ףיש רענערָאלרָאפ ַא ןופ ףור רעד יו

 רעטכיזעג ערעייז ןופ טייקמוטש רעד ןיא

 ,טצירקרַאפ ץינערג ןייז רעיורט רעד טָאה

 ,טרעטכינעגסיוא ןוא טרוכישעג ייז

 .טצישעג יירטעג ןוא טשואירַאפ ייז

 ,טרעטיילעג ןוא טרָאלקעג ,לכיימש ַא ןוא
 ,טלעהעג טָאה טסגנַא ןלעקנוט םעד ןופ

 טרעטייוורעד טינ טזָאלעג ייז טָאה ןוא
 ,טלעוו רעטסָארּפ ,רעכעלרעה רעד ןופ

 ןטינשרַאפ םולש ןופ טנוב ַא ןבָאה

 ,רָאװ רעד טימ ,טיונ רעד טימ ,דייל רעד טימ
 ןטילעג קילייה טָאה סָאװ ךָאװ רעד טימ
 .רוד ןצנַאג ןופ טייקנייש רעד רַאפ

 ,ןושל ןעמוקַאב טָאה טעמוא רעד ןוא

 ,טסיירט ןרָאװעג זיא רעיורט רעד ןוא

 ןשָארג ןטסמירָא ריא טימ טיונ יד ןוא
 .טזיילעגסיוא טפַאשנעגנַאפעג יד טָאה
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 ,רובד סמכילע םולש ןיא ןייא ךיז רעה
 ,ןייוט קראמ ןופ ץפיז ןקידנעלכיימש םוצ

 רעביטש ענעפָא ןופ רעטסנעפ ןוא ריט
 ןעוועג זיא'ס סָאװ ןופ ךיז ןלייצרעד

 ,ןגרָאמרעביא ןייז סעוו סע סָאװ ןוא

 ,טסייוו ןעמ -- ענייר סָאד ,עטוג סָאד

 ןגרָאברַאפ ןטלַאה טשינ ךַאזנייק ןָאק טָאג

 ? טסייטשרַאפ וד -- ,טימעג ןטוואורּפעג ןופ

 ,ןהנעט עזגורב סָאד זיא סָאװ זיא
 ,סיוא רעסעב ןעמ טריפ טייקסטוג טימ זַא
 ,ןענייו ךיז טסולג ייז ןעוו ,רעדניק עגולק
 יה טייז רענעינופ ךיז ןטלַאהַאב

 ןעלכיימש ןעמענ ןוא סיואיךיז-ןענייוו

 ,גנירג ייז טרעו סע סָאװ טייקסטוג רעד ןופ

 לכש רעקיטכיל רעייז טכייל סע ןוא

 ,גניר רענרעבליז ַא יװ ,ןרעטש ןפיוא
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 טרָאװ םוצ

 .א
 תחדק ןיימ רימ ליּפש ,לדיפ
 ,ןיילא ךיז טימ ,טלעוו רעד טימ
 ,תוכרב ענעדלָאג -- רעדניק יד רָאנ

 .ןייש ןוא טוג רעטרעוו-למרומ

 ,ןגרָאמ ןיימ ןופ ןביוט :ייז ףור
 ,וצ רימ טגָאז ןוא רימ טעקרָאװ
 ןַאקרַאּפ םעד ייב לגרעב ןיימ זַא
 ור רעקיזָארג ,רענירג ןיא טעוו

 ןסאג ערעייא ןיא ןוא -- ןעלמירד

 .טוג ןוא ליואוו ,ןדירפ ןייז טעוו

 ןשַאװעגּפָא ,רעטיול ןוא ןייר
 ,טולב סָאד ,דניז יד רוד ןיימ ןופ

 ןלַאפ ןלעװ רעמייב יד ןופ
 ליק ןוא ףראש רעייפ ןוא דלָאג

 ,ןלָאמש ןיימ ףיוא לגרעב ןיימ ףיוא
 ליטש ןוא רָאלק טעװ טסברעה רעד ןוא

 ,החונמ ןוא םולש ןטיײרּפש
 .טכענ ערעכיז ןוא געט עטַאז

 ןכוזרַאפ לָאמ עטשרע סָאד לעוו'כ

 .דרע רעד ןופ הכרב רעד ןופ

 יב
 ,דסח טימ ףירט ,רעטוג ןביולג
 .ןדנואוו ענעגירשעגפיוא יד ףיוא

 ,למירד קיבייא ןיא ןייא ייז גיוו

 ןדנוצעגנָא ָאד ךיא בָאה טָא

 ,ערָאלק ,עסייוו ,עכעלטע תורוש
 ,םיבושי-ןיילק עניימ ךָאנ טכיל
 ,סנייד םעד עלמהרבא ךָאנ

 .םיבוט תב עלחר ךָאנ ןוא
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 לבייוו סָאד -- ןעלעגייפ ךָאנ ןוא

 תולח עמערָא לקעמולק ןטימ

 לכיט ןסייוו ריא טימ טײרּפשעג טָאה
 .תולד ןופ שַא ןפיוא רעבליז

 טלמאז ןוא טייקיטכיל יד טייג'ס
 .עטװאורּפעג יד רַאפ טיורברעגנוה

 ןעגניז ַא ןוא -- רעטניוו ךיז טכאד

 .ןטפולרעדניא לגיופ ַא ןופ

 ןלעטש ענעגיובעגנייא ךיז טכאד
 .ןלעוװק ,ןעלכיימש רעכעד יד ןוא

 -- טרָאד יינש םעד ּפָא-ןרעק רעדניק
 ,ןלעטש יד וצ ןלעווש עסייוו
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 ר סומ

 ,טרָא םעניילק םנופ ךיז קערטש טינ
 דָאנעג טל ַא רעמ טשינ טעב ןוא

 ,דלעמ סהלחנ עסיורג עלא ןופ

 ,טָאטש תורצוא עדליוו עלַא ןופ

 ,ךיז ףיוא ץלַא ןיא ןרָאּפשניײא וואורּפ
 ,טיורב ןייד --- טזומ וד עטסדנימ סָאד

 ,טסגנַא ןסייה טשינ לָאז טנלע ןייד

 ,טיונ --- ןסייה טשינ לָאז רעגנוה ןייד

 ןייר טרעטייל סָאװ טיײקמירָא יד

 סיוא לקניוו ןליטש ןייד טמַאר ןוא
 -- טיײקידעכָאװ רעקידנטָאש ןופ

 ,זיוה ךילדירפ ןייד ןיא רבח ןייד

 ךיז ןשיװצ עליטש םיחוכיוו

 ,דנַאנַאכָאנ ןגייווש ןהעש ןוא
 ךוב ןרָאלק ןרעביא ןגיובעג

 ,"טנַאה עקרַאטש יד, ןָא ךיז טפור סָאװ

 ןיד ,ןפילשעגסיוא רעטרעוו יד
 ,דייז רעקידרעטיצ --- ןוגינ רעד
 טנעָאנ-ןגייא ױזַא טרעו עטסטייוו סָאד

 ,טייוו-רעדנואוו יוזא -- עטסטנעאנ סָאד
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 לָאט ןיא השרד רעד ךָאנ

 ףרָאד ןטייוו ַא ןיא רעצימע טָאהס

 ,ןטכַא ןַא ןיא ,ןטייווצ ַא ןיא
 רימ ןגעוו טלייצרעד ,טדערעג

 ,טײקטכַארטעגסױא ענעדלָאג ַא

 ,טנעוו עקירעדינ עניימ ,ריא רָאנ

 תמא ןעמירָא םעד טסייוו ריא
 -- טײקענשזַאװ ןיימ רָאג ןופ

 .שמשה תחת שדח לכ ןיא

 ,טרָאװ ַא טימ ןָאטעג קנואוו ַא
 .לשמ ַא טימ ןָאטעג לקניפ ַא

 ענערָאלרַאפ יד ןופ לָאט ןיא

 ,השרד עקילָאט ןיימ ןטלַאהעג

 ,טקורעגּפָא ךיז בָאה ןוא
 ,םלוע ןופ טרַאשעגקעװַא ךיז

 -- ,םייהא געוו ןיימ ןעגנַאגעג
 ,םלועה דבע רעטסמירָא רעד
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 :טעבעג סחישמ

 המלש הנומַאב ןימַאמ ינא
 ,ןטלאהסיוא טעװ קלָאפ ןיימ זַא

 טצעזעגקעװַא ךימ טָאה לרוג ןיימ זַא

 טצעזעגקעװַא טסיזמוא טשינ ךימ טָאהמ זַא
 ןקידנואווטולב ַא רעיורט ןופ רעיוט םייב

 לשמ םענייש שיטעָאּפ ַא סעּפע בילוצ זיולב
 ,סיוו ַא עלעזייא ןַא ,ןקיטכיל ַא גָאט ַא ןגעוו
 ,ןלַאפאב טפָא ָאד ךימ ןעוט ןדשח ערעווש

 תוקפס עלַא ןרָאצ ןקירעייפ טימ ךיז ןופ ביירט ךיא

 : ךיז ןצייר ייז ןוא ןעמוק ,ןעמוק ייז רָאנ
 ןטייק:תוחילש ענייד ןופ סױרַא גנירּפש
 ךעלרענרעהצרַאװש יד טימ ערה רצי רעד

 סיפרעטניה ענייז ףיוא קָאב ַא יו ךיז טלעטש

 :קזוח םינּפ ןיא רימ טעקעב ןוא

 חירטמ ןיוש ךיז ייז ונ ,חילש ,חישמ,

 ריצַאּפש ןייד ןיוש ךַאמ ןוא
 . ,דנאל'תולג ןגנאל ,ןסיורג ןרעביא

 ,עקנירעטַאק-ןסָאג ַא רידַאנ

 םענייניא רשפא ןייג רימָאל
 .עקנילבערט ירע יד ןוא

 .ןענַאּפש ןזָאל ךיז רימָאל
 ,סקיד'חישמ ַא ןליּפש טסעוו וד

 ןעגנירּפש-ןצנאט לע ךיא

 ,סקידאיבנה והילַא ןַא ןעצנַאט-ןעגנירּפש
 .ןלעװקנַא ןלעװ תוברוח יד ןוא

 חכ ןזייווַאב רימ ןלעוװ רשפא
 .שינמוקמוא ןייז ןופ לדניק שידיא ַא ןפורסיורַא

 .ןענויזחרַאפ טגעמעג ךיז טָאה לאקזחי
 ,םענעביוהעג ַא לשמ ַא ךָאנ ןביירשוצ רימ ןלעוו
 .ענייש יד וצ םילשמרעדנואוו יד וצ

 ,ינשה ך"נת א ןייז-רדסמ ןלעװ רימ

 ןבָאהביל רערעמ ךָאנ זנוא רעקלעפ יד ןלעוו

 ""ךובכ ןרעקידנעלַאש ךָאנ ןבעגּפָא זנוא ןלעװ
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 ,ערה רצי רעד רימ וצ סָאד רע טדער ָא - ױזַא

 ךיז ןופ םיא גאי ,ךיז ןופ םיא ביירט ךיא ןוא
 .ןעמוקייב רעטייוו םיא לעװ ןוא

 טכיל ןיימ ףיוא ןלאפעג טשינ ךָאנ קעלפ ןייק

 ,עטסיוו ענייז םירוביד יד ןופ טשינ
 ,תוברוח יד ןופ רעייפ ןוא ךיור םנופ טשינ

 ,ןימַאמ-ינא ןיימ זיא ךָאנ קיטכיל
 המלש הנומאב ןימאמ ינֲא

 טלייוורעדסיוא זיא קלָאפ ןיימ זַא
 ןטלעוװ עלַא ןופ ןוא רעקלעפ עלַא ןופ

 עטהאמוטרַאפ יד ןטייצ יד ןעמוקייב וצ
 .עטקיטלַאװגרַאפ יד תופוקת יד

 לוש-תלופמ ַא ןופ שמש רעמירָא ןַא

 ,הרושב עסיורג יד ןגָאזנָא ןעמוק רימ טעוװ
 ןטלאהעגסיוא טָאה קלָאפ ןיימ זַא

 ,המלש הלואגל ןרָאװעג יואר ןוא
 ,טלגנירעגמורַא ןלוש עטנערברַאפ ןומה ַא טימ

 ףגעקטנא רימ סע טייג -- טלטראגעגמורַא

 ןרָאי-ןוא-געט יד ןיוש ןסעגרַאפ בָאה ךיא

 ןטייצ יד ןופ םידָאפ-ןובשח םעד ןיא ןרָאלרַאפ
 ,ןרָאװעגטלַא ןיוש זיא טייקיבייא ןַא

 ןױש -- רעטנזױטרָאי ןוא רעטרעדנוהרָאי
 ,טרעבליזרַאפ-סייוו}

 תורוד ערעייז טכיוהעגסיוא ןבָאה תופוקת
 .טרעלױקעגּפָארא דרע רעד ןופ ךיז ןבָאה ןוא
 לסקַא יד ףיוא ןדרעװש טימ רעקלעפ
 ברעמ ןופ טנָאזירָאה ןיא קעװַא ןענייז
 ,ןלאפענּפָארַא טיוט גערב-דרע םנופ ןענייז ןוא

 ,תירחַא ןיוש זיא רעטציא זַא ,סיוא טזייוו

 ,םימדה תורחַא ,םימיה תירחַא ןיוש
 טרָאװ ערעװש-קילָאטש עקיזָאד סָאד בָאה
 ,ןרָאלקרעד ,ךיז ןרעלרעד טנָאקעג טשינ לָאמנייק
 ,םישוריּפ-ךיוה עלַא טימ טשטייטעג סע בָאה

 .ןרָאװעג רָאלק רימ סע זיא טציא

 ,המלש הנומאב ןימאמ ינַא
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 לסקַא עניימ ןופ ּפָארא לסיירט ךיא ןוא

 ןסקַאװעגוצ ייז ףיוא ןענייז סָאװ רעטרעדנוהרָאי עלַא

 טריפעגוצ וצרעהַא ךימ טָאהס רעוו ןעקנעדעג טשינ ליווכ
 .ןדנואוו עטקַאהעג ןיא רעיוט-רעיורט םוצ

 ,ןטרַאװ ןיימ ץלַא רעגנירג ,רעגנירג רימ טרעוו'ס

 סנטָאש יוװ ,רימ ןופ קעװַא ןעיצ ןטייצ יד

 | ,עטכַארטעגסױא ,טרעלקעגסיוא יו

 .טשינ ךָאנ ָאד ךיא ץיז ןליּפַא גָאט ןייק

 ןעוועג ָאד ןעניגאב ַאזַא טשרע ןטכענ ,ןטכענ טשרע
 ,ױטלּפענ םנופ ןוא געוו ןעיורג םנופ

 ,טױלבעגסױרַא רעדלעפ יד רעביא טָאה סָאװ

 ,לגניא ןרַאד ַא ָאד ךיז ןעזרעד ךיא בָאה
 ןרעטיול ַא ןוא ןכיילג ַא ןוא ןקנַאלש ַא

 טגײלעגקעװַא ּפָאק ןיימ רעביא טנַאה ןייז טָאה טָאג
 ,ןגיובנייא ןקַאנ םעד רימ ןסייהעג
 ,ןגיובעגנייא ףיט-ףיט ךיז בָאהכ ןוא

 ךיוה ןוא סיורג ןענַאטשעג רימ רעביא זיא רע ןוא
 ,רעטרעוו עקידנבלַאז ענייז טלמרומעג ןוא

 ןגיוא ענייז ןופ ןרערט עָארג ,עגרַאק יד ןוא
 ןלַאפעג רָאה עגנאל עניימ רעביא ןענייז

 טנייו רע סָאװרַאפ טגערפעג טשינ בָאהכ

 ,טייקנגיובעג ןיימ רעביא טרעיורט רע סָאװרַאפ
 ןבילבעג ןגיובעגנייא ןיוש ךיא ןיב יוזא רָאנ

 ןקידנואוו ןוא ןקיטולב םירבא עניימ עלַא
 ,רימ ןוא ןביולג ןיימ זיא ץנַאג רָאנ

 ,חמלש הנומאב ןימַאמ ינא
 שנייש יד העש-תירחַא יד זַא
 ,םינּפ ןיא ןיוש רימ טקוק

 ,קרַאטש זיא קלָאפ ןיימ זא ןוא
 ןטלאהעגסיוא טָאה קלָאפ ןיימ זַא

 קיטכיל ןוא סיורג ןעגנאגעגכרוד ןוא
 ,שינרעטסניפ רערעווש רעד ךרוד
 ,םיאנוש ענייז ןופ דנילב רעדליוו רעד ךרוד
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 ַאש מ

 ,םיביטמוי עלא ,טכיל עלַא ,םירומזמ עלַא
 ,סאנ רעזנוא ןיא ןשָאלעגסיוא ןטש רעד טָאה

 ,שַא םולש ,לטעטש ןייד ךָאנ העבש ךיז ץעז

 רעדורב ןייד ןופ תובֲא רבק ףיוא ףױרַא ייג
 .גרעבנסייוו ריאמ עשטיא רוהטהו שודקה

 זָארג ןעארג לסיב ןראד ןטימ ףיונוצ ךיז דער
 ,טצָארּפשעגפױא סנסופוצ ןייז ייב טָאה סָאװ

 ןקור ןרַאד ןייז ףיוא ןגָארטעג רע יװ ךָאנ טָאה רעוו

 ,ךשוח רעזנוא ,לרוג רעזנוא
 ןָא טמוק רע יו רַאפ ךיז לעטש טא

 ןליופד ןגעוו ןוא טעטש עטסיוורַאפ יד ןופ

 .עברָאט ַא םיא טרעקיוה ןקור ןייז ףיוא ןוא
 ?סעציײלּפ ענייד ףיוא ,גרעבנסייוו ,וטסגָארט סָאװ
 ןברָאטשעג ָאד ריִמ זיא סָאװ טלעוו יד ---

 ןפיוה יד-טָא ןיא ןייז רבקמ טשינ יז ליוו ךיא

 ןקור ןקירענייב ןיימ ףיוא ןגָארט יז לעװ ךיא
 ,ןקוק ןענָאק ןלעװ עניימ ןגיוא יד גנַאל יו

 ןענַאּפש ןענָאק ָאד ןלעװ עניימ סיפ יד גנאל יװ

 ,ןענאדנופ ןגָארטקעװַא יז ליווכ

 ןגײלרעדינַא דרע רעד-רָאג ןופ גערב םייב

 ןגָאז שידק ןעמוטש ןוא
 ןגייוצ עראד טימ ןקעדרעביא יז ךָאנרעד

 ןייגקעווא ןוא ,ןייגקעווא ןוא ,ןייגקעווא ןוא
 ףןגיֹוא יד ןשעלסיוא רימ ךיז ןלעווס זיב
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 ןדנובעג

 גנורַאברעד טגָארט טרָאװ סָאד
 ,רעכעד ערעזדנוא רעביא
 .רעביטש עקידנואוו ערעזדנוא רעביא

 זיוה ןיילק ךעלטיא רעביא
 שדקמ-תיב ןברוח ַא ןרָאװעג רזוג זיא

 ענעכָארבעצ ןריט ךיז ןטעב סע
 ,םימחר טרָאװ םירַאװ ַא

 ןעוועג שדקמ ןבָאה רימ

 סַאג עטסטנלע ,עטסקיטָאלב יד

 ,תולג ןטקיטכילרַאפ רעזדנוא טימ

 ביוטש םעד טקיליײהעג ןבָאה רימ

 .עניארקוא ןלָאט עקירעיורט יד ןופ

 ןלױּפ ךָאנ ןעקנעב טשינ רימ ןלָאז יו
 ,טרעטסניפ םלוע תיב רעטסערג רעזדנוא ואוז

 ,םעלעכ ןופ ןעמולח טשינ רימ ןלָאז יו
 ,שטירעשזעמ ןשטנעב טשינ רימ ןלָאז יו

 ,םוקמ רערעכעה ַא ךָאנ ןאראפ זיא

 ץערָאק לש קמע ןקירעדינ ןיא יו
 הבהא ןוא הארי טימ ןקוקרעבירַא ןענַאװנופ

 ? השודקה םילשורי וצ טייוו טייוו

 סחנּפ 'ר קידצ רעלעדייא רעד טָאה טרָאד

 תולכ עשידיא עטסמירָא יד טריפעג

 הּפוח רעטסקילײה רעד רעטנוא

 .לארשי תיב סָאד טקיביײאעג ןוא

 תומשנ ןייז לגר הלוע ןלעװ קיביײא
 , טשינ ןיוש טיירק ןָאה רעשידיא ַא ואוו

 סמערָא ערעזנוא טרעקנַארַאפ ןענייז קיביײא

 ,םירבק ןוא תוברוח עטרעגלַאװעגנייא יד וצ
 וליפַא חילש סטָאג טשינ ,טנַאה סטָאג טשינ
 .ןסײרקעװַא ןטרָאד ןופ ןענָאק זנוא טעװ
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 ץבויא ןופ רעטייוו

 ךָאנ דימת זנוא טייג קזוח ַא
 ,רענרעה עצרַאװש עקידנטש טימ
 ,ךיז טימ ןײלַא ןביילב רימ רָאנ יו
 ,זנוא ןגעקטנא קעוװַא ךיז רע טלעטש

 ,לצימ-רענרעד סָאד סיוא-טוט

 :ךילּפ ןטלַאק ,ןלעג ןייז זנוא טזייוו

 ,רבח ,ךיא ןיב סָאד,
 רעגנניפ ערַאד ןעצ עניימ טימ בָאה
 ,המיתח ןיימ --- ןעמעלַא ןוא ץלַא ףיוא טגיילעג
 ,םימימת ןייק דרע רעד ףיוא ָאד רעמ ןיוש ָאטשינ

 ,סנייא ךָאנ סנייא ,עלַא יז בָאה ךיא
 ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא טרעקעגרעביא
 ,דייז ןופ ןעוועג זיא רָאנ שובלמ סָאד

 טלָאװעג ױזַא ךיז רעטייוו ןבָאה ייז

 רעצנַאטכָאנ יד-טָא ,ןכירק ,ןּפעלש

 ןטָאש םענעגייא ןופ

 "! גונעג :טגָאזעג ייז בָאה ךיא
 ,דש רעד ,רע ןעוו ןוא

 ,רערעווש ,רעקידנרָאצ טרעוו

 ,רעטכע ךָאנ רע זיא

 ;רערעל ַא יוװ ,איבנ ַא יו ךיז טרעזייב ןוא
 ךָאנ ךייא ךיז טליו תוליפת,

 .רעמינּפ ענעשאלראפ ריא
 טָאג ן'שרוד ןזָאל ךיז רימ ייב טעװ ריא
 ,סעניבוד טימ ןוא קעה טימ

 ;דרעװש-ןוא-ּפָאק רימ ייב ןגָאלש ךיז טעװ ריא
 לָאמ ןטנעצ םוצ ןעװַארּפרעביא טעוו
 ,טקיטלַאװגרַאפ סואימ טָאה ריא סָאװ ,םוטקילײה ַא
 ןופ לדער םייב למיה ןיא טציז סָאװ רע טינ ,ןיינ ,ןיינ

 ,ןוז רעד
 ,זייב קיטולב רעייא ןיא קידלוש זיא
 טנורגּפָא ןיא ץיז סָאװ ,ךיא טינ
 --- ,טיוט ןטימ עצרַאװש םיחוכיוזו ריפ ןוא
 ,קידלוש טינרָאג ןיא ןענייז רימ
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 ןטלָאּפ

 ,ריד םורַא ןעייטש רימ

 ,קילגמוא רעזנוא ןופ זלעפ רעצרַאװש ,ָא

 ,טָאלד ןפרַאש טימ ןוא רעמַאה טימ

 ,קעה עניילק ןוא ןזיּפשנעפ עניד טימ

 ןיירַא ךיז ןכעטש ,ןצירק ,ןקַאה ןוא
 .ןייבעג-ןייטש ןייד ןופ ךשוח-םמוד ןעמוטש ןיא

 ריד ןופ ןקיטלַאטשעגסוא ליוװ זנוא ןופ רעכעלטיא ןוא

 דניק ןייז ןופ םינּפ םעד
 ,טניוו ןוא ׁשַא ןרָאװעג זיא סָאװ

 סנ ליפוצ זיאס זַא ןסייוו רימ
 טסענ רעזנוא ןיא ָאד סָאװ

 טמורב ןוא ךָאנ טעקרָאװ
 .רוד רעגנוי רעד -- טנעוװ רעטנוה יוו
 ,קילגמוא רעזנוא ןופ זלעפ רעצראווש ,ָא

 ןפורסורַא טשינ ןיוש טעוו רענייק
 דייוועגניא ןמוטש ןדנילב ןייד ןופ
 .דײשַאב םענעפָא ןופ קנופ ןרָאלק ַא

 ןײרַא רָאנ ןרעמַאה רימ ןוא ןקַאה רימ
 ןטײקנפלָאהַאבמוא ערעווש-ןטלעוװ ,עסיורג רעזנוא

 ןייבעג םענעגרָאברַאפ ןייד ןופ םוהת ןיא

 ,ןייצ עטקַאהעגסיוא טימ ןרעזנוא ןרָאצ םעד
 ,ןייוועג טרעווילגרַאפ ןייז טימ ןרעזנוא קיטייוו םעד

 -- ןיורק רענעכָארבעצ ןייז טימ ןרעזנוא םולח םעד

 .ןױשרַאּפ רעקידנעלקַאװ ַא ,רעקירעיורט ַא ןואלק ַא
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 ...ןעזעג

 תויתוא עשידיא יד תורוש עשידיא יד
 ,דמערפ ,טמעשרַאפ ןעזעג ייז בָאה ךיא
 טסיוו ןוא טסימ ךעלקעּפ ןיא

 .ןרעגלַאװ ןלעווש יד רַאפ ךיז

 ךעלטניב עלעג ןיא ןעזעג ייז בָאה ךיא

 ןפיש יד ןופ גנעגניירַא יד רַאפ
 ,סעטַאמש עצנַאג ,השבלה-טלַא ןריפ סָאװ

 .ןתוריאש ענעכָארבעצ יד רַאפ
 המשנ עטרעגנוהרַאפ יד טעכיוא לָאז

 ףעשזירג וצ טרָאד סעּפע ןבָאה

 ,בקעי ןיע לדנייב ַא ,תוינשמ לקערב ַא
 ןזָאלעגרעביא טָאה עבָאב ַא סָאװ הניחת לשירק ַא
 .רעלעק םניא סבעװניּפש ןרַאפ השורי

 ,תורוש עשידיא יד םורַא ךימ ןעלגניר ייז

 :רעטרעוו עשידיא יד ,םיקוסּפ עשידיא יד

 ,זנוא עװעטַאר ,זנוא עװעטַאר
 ןבָאה טשינ רעמ ָאד זנוא ליוו ןעמ

 ןיײרַא זנוא םענ ,זנוא רַאפ ןָא ךיז םענ
 .ןוגינ ןייד ןופ םישדק-ישדק םניא
 ,לוש רעזנוא ,בוטש רעזנוא ,םייה רעזנוא ייז
 ,םיליהת תיב ןוא הליפת תיב רעזנוא ייז

 .בקעי תיב רעזנוא ייז
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 ןעגנואעז

 ,תוברוח ןופ דנַאל םעד ןיא ןעמוק טסעוו

 ןגױברעבירַא ךיז קישטניילק ,קישטניילק ןוא

 לגיצ ןוא ןייטש ןדעי ןקוק ןוא
 ,ןגיוא עטנייוועגסיוא עטלַאק יד ןיא

 לטערב ןוא טערב ןדעי ןטעלג ןוא
 .ןרעטש ןקידנטָאש ןקיטעמוא ןרעביא
 י** ןָאלב ַא ביוטש ןיא טעװ לטניוװ ַא
 : ןרעה ןזָאל םעטָא ןשירעדניק ןייז

 ,רעטוג חרוא ,םכילע םולש

 ,ןרָאפרַאפ טייוו ןופ טנַאק רעזנוא ןיא

 ,רעטופ ןוא יורטש ָאד טסיוװ רעזנוא ןיא ןַארַאפ

 ,ןרָאד-רדרד ףיוא רעגעלטכַאנ ַא ןוא

 ,ןטָאש רעטלַאק ַא טנַאוו רעזנוא ייב ןַארַאפ
 -- ,ןברַאש-טפשוהי ַא ,לוטש:בויא ַא

 איבנ םענעבירטעגכרוד ןטצעל ןפיוא ןטרַאוו ייז
 ןברַאטש ןוא ָאד ןגייווש ןעמוק לָאז

 ,חרוא ןַא רָאנ טזיב ,טשינ סע טזיב וד

 םוקמ רעזנוא ןיא ןעמוקעג טזיב ןוא
 ,ןגָאז םיליהת ןטלַא קוסּפ ַא

 .ןקָאז עקידלבָא ןיא העש ַא

 ,סקיצנייא ןַא עלעבָאב ַא ןַארַאפ
 .רעסַאװ לטרעווק ַא ןעגנערב ריד יז טעוו
 ָאד טכַאנרַאפ רעד סָאװ ןקערש טשינ ךיז טסלָאז

 ,רעסַאלב ,רעליקדָארג ,רעטנלע טלַאפ

 ןרעה לקנוט-רעד-ןיא טסעוװ וד ביוא ןוא
 -- .,ערַאּפש ןוא טלַאּפש ךרוד יירעלמרומ ַא

 ןלירג עטשטיינקעצ ,ענעסעזעגטלַא יירד
 ,תורהנ-לע קיביײיא ָאד ןגָאז
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 ןקלַאב ןוא ךַאד ןענייזס רעדייא ךָאנ
 ,ןלַאפעגנייא ָאד טנַאװ-חרזמ ןיא
 טעק'רישעג ריש רעייז ןיוש ייז ןנָאה
 ,ןלַאפרַאפ-ןוא-טנלע ןוגינ ַא טימ

 ,חרוא ,למירד ןצרוק ַא ָאד ּפַאכ

 ;ןטַאשרַאפ טשינ ריד טעווס ,רעכיז ייז
 םולח ןיא ןעזרעד ךָאנ רשפא טסעוו

 ןטַאט ןייד טערב-הבצמ ןייז ייב

 ,חרוא ,ןעמַאמ ןייד ךיוא רשפא ןוא
 ,ןלערָאמ ןוא ךעלעּפע לשיוק ַא טימ

 ןרעטש ןרעביא עליײשטַאפ עלעג ַא
 ,עלעג ַא עטַאל ַא םערָא ןפיוא ןוא

 ,חרוא ,ךיוא ןײלַא ךיז רשפא ןוא

 ,לגניא-רדח ַא ןעזרעד וטסעוו

 גרַאבמייל םנופ תבש ברע טסמוק
 .ןעגנירּפשוצ עלעגיצ ןסייוו ןפיוא

 ,חרוא רעביל ,םולח ַאזַא רַאפ

 ,ןלָאצַאב וצ ןייז יאדכ ריד טעוו

 רצואידנַאלדלָאג ןצנַאג םעד טינ ביוא

 רעלָאד רשע הנומש ,י"ח רעכיז זיא

 ןלעטש ןענָאק ךיז לייוורעד ןלעװ רימ ןוא

 ןעיוב ָאד לכעלוש קירטיצ ַא
 ,ןייד ַא ןופ רָאשנ ַא ךָאנ ןבָאה רימ

 ,ןואג ןקנַארק ַא ןופ תוריאש ַא
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 ךעבענ קיריל

 דָאנעג ןּפָארט ןייק
 טרעדינעג טשינ גנַאל ןיוש טָאה
 .ּפעק עלבא ערעזנוא רעביא טָאג ןופ
 ןיירַא רעפיט רעמינּפ יד ןקור רימ

 .תוניק עטרעמוארַאפ סנדייז םעד ןיא
 טלמירדרַאפ טרָאד יורג טגיל ןוגינ רעד

 ,לוק ַא ןָא רעטרעוו יד ןיא

 רעביטש ענעשָאלרַאפ ןיא יװױזַא
 ,םירפס עקילייה יד ןיא טכַאנ טרעוו
 ,טינ טכיל ןייק טרָאד טדניצ רענייק

 ,םיקוסּפ ערעייז ףיוא טשינ טרעדור רענייק

 ,ןמָא טשינ טרָאד טגָאז רענייק
 ?זיוה ןופ עדייז רעד ןוא

 ,ןיירַא רפס א ןיא גָאטײב טמוק

 ,טרָאד ןוא ָאד קוקַא טוט
 טרָאװ ַא ןָא ריר ַא טוט

 ,םערב ןייז ןופ לגילפ ןטימ
 ,סױרַא דלַאב טייג --- ןוא

 רסומ ןופ רעטרעוו עקיטפערק עלַא
 ןטכענ טזָאלעגסיױא ןיוש םיא ךיז ןבָאה

 רימ טימ ןריפרַאפ רָאג טוואורּפ רע
 ,סעומש ןטעדוסרַאפ ,ןטרעיױורטרַאפ ַא

 טמעשרַאפ וצ ּפָאק ןטימ טלקָאש רע רָאנ

 ,הפורת רעטנלע רעשלגניא ןיימ וצ

 הריצי רעד וצ ,טָאג וצ הנעט ןיימ ןוא

 ןעלפמיר ןלעדייא ןטשרמולכ םוצ

 .עריל ןיימ ןופ ךעלטערד ענעקָארשרעד יד ףיוא
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 חסּפל שודיק

 ,חסּפ ןופ טכַאנ רעטוג רעד ןיא

 ,שֵא ןוא טסיוװ סָאטעג רעד ףיוא
 ,והילא ןעמוקעג זיא
 ,סַאג רעד ןופ איבנ רעזנוא

 ,םינּפ ןפיוא ןלַאפעג ןוא

 : טלמרומעג דרָאב ןיא ךיז וצ ןוא

 ,דנילב ןוא ביוט ,ָאד שַא סָאד טָא

 ןייטשפיוא ךָאנ קירוצ ןופרעד ןָאק
 !דניק שידיא קידעבעל ןייא שטָאכ

 ,טרעפטנעעג טשינ למיה רעד טָאה

 ,טרעפטנעעג טשינ תוברוח יד ןבָאה
 רעיולב רעד גָאט רעבלַאה רעד טָאה

 .טרעפטנעעג טרָאװ ןייק טשינ טעכיוא
 טניוו רעדנילב רעגנירג רעד ןוא

 ץלָאּפ סאיבנ םעד ךרוד טָאה סָאװ
 ,דניל ןוא טכייל ךיז טרַאשעגכרוד
 םלענ ןרָאװעג לָאמאטימ זיא
 ,דנילב רעביוט ןייז ןיא

 ,והילא איבנ רעד טָאה

 ,סַאג רעד ןופ איבנ רעזנוא
 ,עטלַא ןַא טערב ַא טכוזעגסיוא

 ,שֶא ןרעביא יז טײרּפשרַאפ ןוא
 רדס ַא טכירעגּפָא טָאה ןוא
 שיט ןקידייל ןקיזָאדמעד ףיוא

 הצמ רעכיילב לקערב ַא ןָא

 טסיוו יד --- ןייוו ןּפָארט ַא ןָא

 ןטייז עלַא ןופ טקוקעג טָאה

 .טרעהעגוצ ךיז םיא וצ ןוא

 ןענַאטשעג ןענייז ןטניוװ טנזיוט
 ,דרעב עָארג יד טלקַאשעג ןוא
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 ךיז טלעטשעג שיט םייב טָאה רע ןוא
 ,טכַאמעג ליטש שודיק טָאה ןוא
 ,ןברוח ןוא שַא ןפיוא שודיק
 .טכַאנ רעטיוט רעד ףיוא שודיק

 ןטניוו עָארג עטסיוו יד ןוא
 ,טגיוועגמוא ךיז םוטש ןבָאה

 טלקָאשעג דרעב עָארג יד ןוא

 ,טגיוועג קיטעמוא ךיז ןוא

 ,והילא ךיז טָאה םעדכָאנ

 ,סַאג רעד ןופ איבנ רעזנוא

 ןעמונעגנָא ןוא ןגיובעגנייא
 ,שַא עטיוט סנפיוה עלופ

 ןטָאשעג ּפָאק םענעגייא ןרעביא

 .ףוס ַא ןָא ןוא ריש ַא ןָא
 ,רעכעה ןרָאװעג זיא טכַאנ יד ןוא
 ,רעסערג ןרָאװעג זיא טכַאנ יד ןוא
 ףרַאש ןוא רָאלק ןוא סיורג -- ןרעטש

 רעסעמ ַא יו ןרעטש רעדעי
 .ץרַאה ןייז ןיא ךיז טזיּפשעג טָאה

 ,והילא איבנ רעזנוא
 סַאג רעד ןופ איבנ רעזנוא
 ,ָאטעג רעטיוט רעד ןופ חסּפ םניא
 .שֵא ןוא טסיװ ןופ רדס םעד ייב
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 ,םירפס עליטש עמורפ

 ,ןרּפָא ןופ רעביטש ןענייז
 ,טרעדורעצ זיא טלעוו יד ןעוו

 לגענ ענייז סיױרַא טקעטש ןלזג רעד
 ,לברַא ענעדייז יד רעטניה ןופ

 גירק ןופ םירחוס יד זַא

 קירטש-הילת ןוא לָאטש ןופ

 ןיק ךלמ רעייז םורַא ךיז ןעלמַאזרַאפ
 טלַאפעצ השוב ןופ עקסַאמ יד ןוא

 טלַאק ןוא יור תועיבצ יד ןוא

 --- ,םינּפ ןיא ריד זָאנ עסואימ ריא טציּפש
 ןָאטניהַא ךיד ךיא ןָאק ואוו
 ,רעדורב ןיימ ,ןוז ןיימ ,דניק ןיימ

 טעטש עטמולחעג יד וצ ןרעיוט עלַא

 ,סעקיטסַאװס טימ טעקשטַאּפרַאפ ןענייז
 ,ןעמלוג ןעלּפמעט עלַא
 סעמַאמ ןוא סעטַאט ערעייז טימ סעקשטעג יד

 ;ןגיוא ענעדלָאג ןוא ענעטנעמיד יד טימ
 ,רעבליז ןופ ךעלבלעק עלַא

 ,רעּפוק ןופ תובקנ עלַא
 --- ,ןזייא ןופ סגָאדלוב עלַא

 אתורבח עדליוו עצנַאג יד

 ןציצ ןןוא ןעלדייוו עשיטָאג טימ
 ,רעליימ ענעפָא טימ ןעייטש
 .ןעגנוצ עטקעטשעגסױרַא טימ
 םורָא ןעייג ייז םורַא ןוא

 :הנוהכ רעשיניצ רעד ןופ םישמש יד
 דנאנאכָאנ ןהעש רָאנ ייז ןעלּפערּפ עלַא
 .עטרעצליהרַאּפ ןיוש תוליפת טימ קָאש ַא

 .רעדורב ,ןעוװוועטַאר וצ ואוו ךיז ָאטשינ

 ,ןכָארבעצ ןענייז ןטסעגלקניוו עליטש עלַא

 ,עטכעוושרַאפ ןגיל ןלעווש עמורפ עלַא
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 דש ןרַאפ

 רימ רעביא ןוא רימ םורָא
 .ן'כרכ עדליוו ןסקַאװעגסיױא ןענייז

 ,עווארעשטוק ןרָאװעג ןענייז ןרוטלוק

 | ןֿפרָאװרַאפ ןבָאה ןקירב

 סמערָא עבָארג עקרַאטש ,ענעלָאטש

 ,ןעמָארטש ןוא ןועסַאװ רעביא

 ןסקַאװעגסױרַא טשינ ךָאנ ץלַא ןיב ךיא ןוא

 ןטָאש ןשידָאמלַא ,ןטלַא ןרעטנוא ןופ

 .עילעטס סנטַאט ןיימ רעטנוא

 --- ,טנַאה ןרַאפ ךיז לָאמַא ןָא ךיא םענ -- ,קחצי בקעי

 ,ץרא ךרד ריד רַאפ בָאה ךיא

 רעטרעדנוהרָאי ןופ סהערפ יד ףיוא ןיבמ ַא טזיב ןד

 טלעװ ַא טנַאּפשעגניײא ןבָאה סָאװ

 .  !םעווט-םידש ןשלגניא ַא ןלעטשוצפיוא

 סנקלָאװ יד ןיא טרעטעלק תושּפיט עקיטכעמ יד

 .רעקירעיורט ץלַא טרעוו לכיימש ןייד-- ןוא

 שיט ַא טהדועסיעגנָא ריד רַאפ ךיוא טָאהמ

 ? סָאװ דובכל --- בוט לכ ןופ חבזמ ַא

 !?ךיז טכַאד לבוי ןטסקיצפופ ןייד

 הכרב ַא ריד רעביא טכַאמעג טָאהמ ןוא

 טקידבוטמוייןייש סעּפע ךיוא טסָאה וד סָאװ

 ןכָאװ עָארג ערעווש יד טקנעשעג

 טונימ ןייא ןייק ףיוא טסָאה וד רָאנ

 ןסיוו וצ טרעהעגפיוא טשינ
 שאר טניורקעג רעתמא רעד זַא

 ,רעכעד ןוא ּפעק סנעמעלַא רעביא

 דרעווש רעטלַאק רעָאלב ַא טימ טָאכָאר ַא זיא

 תונואג רעטקירעדינרעד-דימ ַא רעביא

 דרע רעקיבוטש רעד וצ טעװָאקעג טגיל סָאװ

 .שגונ םנופ לוויטש םענרעּפוק ןרעטנוא
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 הלכ עקילייה יד

 הלכ עניילק רעזנוא ,עלעדייא יד יז זיא טָא
 ,דייז ןלעג ןופ דיילק-הּפוח ןגנאל םניא

 עלַא סעבָאב ןוא סעמומ יד ןעייטש םורַא
 ,ןלַאש עָארג עקישַא יד ןיא טליהרַאפ
 ,טייוו רעטיוט רעצרַאװש ַא ןופ ןעמוקעג

 ,רעטיירב ַא דָאר ַא ןיא ןָא ךיז ןעמענ ייז
 ,טימרעדניא טייטש הלכ עלעדייא יד ןוא
 רעדיילק ענעטנווייל ערעייז טימ ןכרָאש ןעמענ ייז ןוא
 ,רדסכ ּפעק עטליהרַאפ יד ןגיוו ןוא

 .טינ ךיז טגעװַאב הלכ עלעדייא יד רָאנ

 ,רעיילש ןצרַאװש ריא עבָאב ַא טקעד דלַאב
 : סױרַא טגָאז ןוא טנעה יד סיוא טײרּפש ןוא
 ,ערעייט עשהלכ ,עלעדייא עשהלכ,,

 רעיורט ןסיורג ןייד ןיא ןבעג ריד לָאז טָאג
 ,טסיירט עניילק ,עמירָא ַא עניילק ַא שטָאכ

 ,רעכעל עלַא טרָאד ןעוועגסיוא ןיוש ןענייז רימ
 ,טסיוורעד טשינ םיא ןוא ןתח ןייד טכוזעג
 ירעכעב םענרעבליז םענעכָארבעצ םעד ןענופעג

 ,רעכעפ םענעדייז םענעסירעצ םעד ןענופעג
 ,טסימ ןוא שא עלעגרעב סָאד ןענופעג

 :ןעמענ ענייש עלַא טימ ןתח ןייד ןפורעג
 ,דיא רעקילייה ןוא קידצ ןוא ןדמל

 ,םענעי ייב ןוא םעד ייב טגערפעג ןגעוו יד
 ןעמערב יד טזָאלעגרעטנורַא טָאה גָאט רעד זיב
 ,דימ ןוא ךיילב ןעגנַאגרַאפ זיא ןוז יד ןוא

 ןעייג רימ רעדייא ןעמוקעג רימ ןענייז טציא

 ,קירוצ ןגייל ךיז םירבק יד ןופ ׁשַא ןיא

 ןעיירפרעד טָאג לָאז ,בוט-לזמ ןשטניוו ריד

 ןעיינש טמענס רעדייא ,ץרַאה קיטעמוא ןייד

 ,קילג רעדנַא ןַא שטָאכ ןרעשַאב ריד טָאג לָאז
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 ,השבלה-הּפוח יד טלמעד זיב סיוא טשינ וט
 .סיוא-ךָאװ ןוא ןייא-ךָאװ ןוא גָאט ןדעי יז גָארט
 ןשָאלרַאפ ןרעוו ןלעװ סרעטניוו יד ןוא ןרעמוז יד
 ןתח םענייש ןייד ףיוא ןפָאה ןָאט טסעװ יד ןוא
 .זיוה ַא ןעיוב ריד טימ ןעמוק טעװ ןוא טייג סָאװ

 ןלַאפ טשינ קעלפ ןייק ןוא ביוטש ןייק טעװ סע
 ,דייז ןלעג-לעה ןופ דיילק-הּפוח ןייד ףיוא
 ןלַארטש ריא ןופ טעוװ טײקידלָאג עכילרעה ַא
 ,הלב ערעייט-ןייש ,םינּפ ןייד ןופ יװױזַא
 ,דייר עטלייצעג ןוא ןגייווש לדייא ןייד ןופ יו

 ןטרַאװ ןחישמ ףיוא ץלַא ןעוט רימ יװױזַא
 .געט יד ךרוד םיא ףיוא ןטרַאװ וטסעוו ױזַא

 ,ןטכַאנרַאפ יד סיוא ךיז ןזָאל סע ןעוו סייוו רעוו
 ןטכַארט עליטש סָאד ןוא געט יד ןוא טכענ יד
 ."גערב ןייז טכיירגרעד רעיורט רעסיורג רעד ןעוו ןוא

 סעבָאב ןוא סעמומ ןופ דָאר עטיירב יד ןוא
 ,ריט ענעפָא ןַא יו ,ןסָאלשעגפיוא ךיז טָאה

 .תבש-טוג ,תבש-טוג :טלמרומעג ןבָאה ייז ןוא
 תבש זיאס ,הלכ עביל ,ןעור ךיז ץעז ייג
 ,ריד טימ ןייז לָאז לארשי ןופ טָאג רעד ןוא
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 ןג רָא מ

 ?ןגרָאמ ןופ סנ רעד ןייז טעװ סָאװ
  טסָארּפ ,טושּפ --- ? ןגרָאמ ןופ סנ
 רעדיוו טמענ ׁשַא ןבורח םנופ
 ,זָארג ןדייז ןוא ןירג ןסקַאװ

 ןסקַאװ רעדיוו טמענ זָארג ַא זַא
 טניימ סע --- ? סָאװ ןמיס ַא זיא
 ןברוח םנופ רעיורט רעד זַא
 ,טניײװעגּפָארַא רעצ ןייז טָאה

 ;טקיאורעגנייא טָאה דרע יד ןוא
 ,סיוש ריא ןיא ןפפָאלש סָאװ יד

 רעדניק עניילק יד יװ ןפָאלש
 ,סיוא טרָאד ךיז ןעור ייז ןוא

 ןדנואוו ערעייז ךיז סיוא ןלייה
 ,ןייבעג רעייז ןייא ןליטש
 ןרָאצ ןייז טָאג ןביגרַאפ ןוא
 ,ןיילק ןוא ליטש ןעמולח ייז ןוא

 לפיוה ןטסיװ ןיא םיוב רעד ןוא

 ,ךיז ףיוא גייווצ ןקיצנייא םעד טימ
 ךעלטעלב עכייוו יירד טימ ףיוא טכיול
 ,טכיל ךעלמעלפ ענירג טימ יוװ

 ,לבלעווש סָאד טלעפס ? ןיוש טלעפ עשזירעוו
 ,דלַאב ןזייוו ךיז ךיוא טעװ סע
 ןטלַאהַאב ךיז ןגיולפרַאפ זיאס
 ,דלַאװ ןטלַא ,ןטייוו רעד ןיא

 ךיז טעװ םעדכָאנ -- ? םעדכָאנרעד ןוא
 טנַאװ רעטצעל סלביטש ןפיוא
 ,ןטָאש רעגנירג ַא ןיד ןזייוו
 ,טנַאה עטוג עמירַאװ ַא ןוא

 עלָאמש ַא לעווש ַא ןטײרּפשסיױא

 .ריט רענעכָארבעגסיױא רעד רַאפ
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 ןייגפיורַא לעווש ןפיוא טעװ רעוו

 ,ריד טימ ךיא -- ?הכרב ַא טימ

 ןעמוק רימ ןלעוו סנטייוורעדנופ

 .םי טייזרענעינופ ןעילפוצנָא

 ןעקנעב רימ זַא ןיוש גנַאל יױזַא

 ? םתס ןעד ױזַא רימ ןעקנעב

 ןטלַאהַאב ךָאד רימ ןבָאה סעּפע
 ,גָאט ןרעטיב ןרעווש ןכָאנ

 עדייב ךָאד רימ ןבָאה סעּפע
 .טגָאזעגוצ ןטייווצ םעד סנייא

 ןטלַאה גָאזצ םעד רימ ןלעוו
 ץילפוצ ןעמוק עטשרע יד ןוא
 ,טרָאד לעוװש רעקיטעמוא רעד וצ

 .ןירג לזערג ןטשרע םעד וצ

 ןּפיל ןביילב ערעזנוא ןעילוט
 .ךָאנ קידייל ,לקניוו םעד וצ

  ןשוק םיא ןוא ,ןעמירַאװ םיא ןוא
 :ךָאװ עיינ ַא ,ךָאװ עסוג ַא
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 ,הביסמ רעגנע רעמירָא ןַא ןיא
 -- ןסעזעג ןטכענ רימ ןענייז

 םירפוס עטלגָאװרַאפ ןינמ ַא
 ,םולשה םהילע -- םיבושי עטלַא ןופ
 ,טעטשסיורג יד ןופ רעטסערג רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ,הריבה קרָאי-וינ רעקיטכעמ רעד ןיא
 םיחוכיוו ןייק טריפעג טשינ ןבָאה רימ
 סעריל ערעזנוא ןעגנעהפיוא וצ ואוו

 ,לבב ןופ ןכייט יד ייב --- לָאמַא יו

 ןקעטשרַאפ וצ ואוװַא טשינ ךיוא ןוא

 ,םירפס ןוא ןריּפַאּפ ,סענעּפ ערעזנוא
 טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה תומש ערעזנוא
 ,טײקטסוּפ ַא טָאה טלעוו יד רָאנ ואוו
 ,ןשטנעמ ַא ןופ גיוא ןַא רָאנ טשינ ואוו
 לזיימ ַא ןופ ןָאצ רענרעזייא ןַא רָאנ

 ,לָאמנייק טשינ טעשזדנָאלברַאפ

 תוחּפשמ ערעזנוא ןופ סנקלַאב יד רעטנוא
 טנרעלעג סעטַאט ןוא סעדייז ןבָאה
 ,ןשיט עקיכָאװ:קיטנוװָא יד ןופ ןגערב יד ייב
 ןטייצלָאמ עטסקידעכָאװ יד רעביא ןוא
 ,ןוגינ רעקיבייא רעזנוא טײרּפשעג ךיז טָאה
 ,םירוסי עטסיינ יד סיוא טשטייט סָאװ
 ,ןוגינ ןיא ןייגפיוא טרָאד טגעלפ ץלַא
 ,ןגערב ענרענייטש רעקרָאי-וינ יד ייב טציא
 ,טכַארבעגפיונוצ םינוגינ ערעזנוא עלַא רימ ןבָאה

 ;ןבעל רעזנוא ןופ טשער ןטימ ט'הירב'עג ךיז ןבָאה רימ
 ,קנופ ַא ךָאנ קנופ ַא ןזָאלבעג
 ןושל ןופ רעטרעוו עטסטושּפ יד ןפילשעג
 ,ןטנעמיד עטוג טפיילש ןעמ יוו

 .רעדיל וצ טרעטיילרעד ייז
 רעטרעוו טימ לטניב קידעכָאװ רעזנוא ןבָאה רימ
 -- .םירישה:ריש םענעדָאלעג-יינ ןיא טלדנַאװרַאפ
 ,םירפוס עטלגָאװרַאפ ןינמ ַא
 ןטָאש םענעגייא ןרַאפ ןקָארשרעד
 זנוא ןופ רעדעי טעװ ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ זַא
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 ,טנלע ןזָאלפוס ןיא ןּפעלשקעװַא ךיז
 ןלעווש ןוא ןריט רָאּפ ַא ךָאנ רימ ןבָאה טציא
 .ענעגייא יו --- ןטערטוצרעבירַא
 ;לסיבַא ךָאנ זנוא טנָאקרעד ןעמ

 : ךיז ןָאמרעד ,ךיז ןָאמרעד ךיא ,ָאי ,ָאי;
 ,יולה טבש ןשינַאּפשיה םנופ
 "לריבג ןכיילב םנופ רוד-ןב רעד
 .רעקירעיורט ךָאנ זנוא טרעוו סע ןוא
 ןתוריאש ענעבילבעג עטקידנואוועצ ערעזנוא
 ,ןעלקניוו יד ןיא רעמינּפ ערעייז ןבָארגרַאפ ןבָאה

 ץיבר ןעמוטש רעייז ןופ סעּפע טרעהרעד
 ,טרעגנוהרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןרעטש לארשי 'ר
 ,האווצ ןייז ןייז-םייקמ ןליוו ייז ןוא
 ,לסיבַא ערעקרַאטש יד ,ערעדנַא יד ןוא
 ,ושע ירה יד רעביא טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה

 ,המקנ ןופ ןטָאש ַא שטָאכ ןענָאמפיוא

 תומימת רעטקיניײּפרַאפ טימ ךָאנ ץלַא ןעמולח רימ
 -- האמוט עקיטולב יד ןעמוקוצייב
 .ןעמוק חישמ עקַאט טעוװ רשפא ןוא
 ,םירפוס ןינמ ַא ,רימ ןדער ױזַא
 ,ןגיוא יד ןיא ןײרַא ךיז ןקוק ןוא
 ףיונוצ עלַא ָאד זנוא טדניב סע ןוא
 ,לטרַאג-השורי רעלעקנוט ַא יו
 ,רעדירב עטלגָאװרַאפ ןופ לרוג ןייא
 ,דיירפיונוצ ןטעּפש ַא ןטלַאהעגנָא רימ ןבָאה סָאד
 הדועס עטצעל ַא טכירעגּפָא רימ ןבָאה סָאד

 ןעלקניוו עקידרעלעק ,עקיטכַאנרַאפ ןיא ןוא
 :ןגיוושעגפיונוצ ךיז גיוא ףיוא גיוא
 ,תוברוח ןיא רעביא רימ ןזָאל השורי רעזנוא
 ,רעדירב עביל ,זנוא ןופ רענייא רעדעי
 ,רעדנוזַאב ךיז טימ ןוא ןיילַא זיא רע ןעוו
 .ןגָארטרעבירַא ןענָאק טשינ רעיורט םעד טעוו
 ןגיושעגפיונוצ התורבחב ךיז ןבָאה רימ ןעוו
 ,ןרָאװעג רעגנירג זנוא זיא עגר א ןוא
 הכרב רעכילרע רעזנוא טגָאזעגּפָא ןבָאה רימ

 ןגרָאמ ךָאנ רשפא ןלעוו סָאװ יד רַאפ
 .ןטערטפיורַא עקשעטס רעזנוא ףיוא ָאד
 ,תוברוח ןיא רעביא רימ ןזָאל השורי רעזנוא
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 רעפטנע םוצ

 ,המכח ןפירט םירפס עטלַא

 .רעיורט רעטרָאלקעג זיא המכח

 רעטעלב עמורפ עליטש יד וצ
 ,רעיוא ןיימ וצ ךיא גיינ
 דסח םעד ןייטשראפ ױזַא ןָאק'כ

 תורוש עקידנביגרַאפ ןופ
 ןבעל ןיימ טלייה ןבעגרַאפ ןייד
 ,תורושב עטוג ןָא טגָאז

 ,גנונעפָאה ןיימ ןיא ןייווטיור ןָא-סיג
 .ןוחטב ןיימ ןיא דלָאג ןָא-ףירט

 ,רעדער ערעווש ,סנגָאװ ערעווש

 .ןכָאװ ענָאטָאנָאמ עניימ
 עראד סָאד עלעקּפַאקש סָאד ןוא

 ,ןגעקטנַא קיטומטוג טלכיימש

 רעפטנע ןטסכעלרעדנואוו םוצ יו
 .ןגערפ ןכעלדנעמוא ןכָאנ
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 גנוטלַאטשעג

41 
 םענייד טרָאװ ךילטיא ייב
 .תודע רעקיטכיל ַא -- טָאג טייטש
 וד יו ןייא ךילרע ױזַא ךיז טקוק רעוו

 רוד רעזנוא ןופ גנַאג-לגָאװ ןעמורק ןיא

 ןלייז עניד עקידרעטיצ יד ןָא-ךיז טלַאה ןוא
 ,הרובג רעטצעל רעד טימ ןביולג ןקירעיורט ןייז ןופ

 ,שמש רעקילייה טזיב ןוא ןטייּפ טזיב

 רעפלעב רעליטש ןוא טעָאּפ טזיב
 ,טושּפ ןרעוו ןזומ עלַא ,עלַא ואוו זיוה ןיא
 .ןושל-םירָא ךילרע ןדער ןזומ עלַא ןוא
 ןעמערב יד ןזיּפשפורַא סָאד טרעוו זָאלניז
 ? ןעמעוו ןגעק --- לסקַא ןַא טימ ןכיוה סָאד

 ָאנת ַא ןוא קידצ ַא רָאנ טשינ
 טרָאװ רעזנוא ךילרע ןעגנוזעגפיוא טָאה
 ןטכיולעגפיוא הליפת ןיא לָאמַא טָאהס רָאנ

 סַאג רעקיטָאלב ַא ןיא ץעגרע עלָאגעלַאב ַא ןופ
 טעשטּפָאק ןרעטמַאל רענעכָארבעצ ַא ואוו
 ,רָאפכרוד ןכילמייהמוא ןַא ייב
 תולד רעצרַאװש רעד טָאה טרָאד
 טייזרַאפ טנַאה רעטקיכָאנקעגסיױא ןייז טימ
 השודק רעקיבײא-טלַא ןופ סָאטָאל עסייוו יד
 רערעטיול ריא ןיא ןעגנַאגעגפיוא טשינ ץלַא ךָאנ זיא יז

 ,רָאלק

 שידיא-םיליהת ןייד ,טרָאװ ןייד ,דיל ןייד

 .גנַאגפיוא םוצ ריא ןפור ןדלָאג-קינוז ַא זיא
 םישוח עניימ ןרָאװעג רימ ןענייז ןפָא יו ,יירפ יו

 ,סַאגרעטניה רעטצעל רעד ףיוא טנגעגַאב ךיד בָאה'כ ןעוו

 ,רימ ץוחַא טינ ןיהַא טמוק רענייק זַא ,טניימעג בָאהכ ואוו

 .טגערפעג ךיד ךיא בָאה ? וטזיב רעוו
 .ןעמָאנ ןיימ זיא בקעי ןוא ,וד ןיבכ,, ---
 ?ןיילַא טסכַארט וד ,ןײלַא טזיב וד טסניימ וד

 סעציילּפ ענייד רעטניה קידנעטש ןיבכ

 יתודדובתה ןייד ןרעה וצ ןוא ךיד ןעז וצ
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 ,ןושל ןייק טשינ ענייד רעטרעוו יד ןבָאה רימ ןָא
 ,גנַאלקּפָא ןייק טשינ הבשחמ ןייד טָאה רימ ןָא
 ,רַאנ ןב רַאנ רענעסירעגּפָא ןַא וטזיב רימ ןָא
 "הריש םיא טימ ןעגניז םיכָאלמ : טניימ סָאוװ

 העש רענעי ןיא רימ וצ טדערעג וטסָאה ױזַא
 ,טינ ףוס ןייק טײקמַאזנייא ןיימ טָאהס זַא טניימעג בָאהכ ןעוו
 .רערָאװ ,רערָאלק ןגעוו עניימ עלַא ןענייז טציא

 .םינּפ ךילמייהמוא ןייק טינ ןוא טפַאשדמערפ ןייק ָאטשינ
 טנַאה ןוא גיוא ןוא טנַאװ ןוא בוטש רעדעי ןָא

 .ןעלנָא ןכילרעדורב ןיימ ךיא בָאה
 ,ָאד קרַאמ ןכרוד ךיז טרַאש סָאװ טלַאטשעגטלַא רעדעי
 ,גנוקעלּפטנַא ןוא עיזיוו ,ןויזח רימ זיא
 ,רעדנואוו ןופ ןליּפשסױרַא טשינ ךיז ליווכ ןוא
 ןעמָאנ ַא ָאד טָאה ךַאז רעדעי טָאה סָאװ
 ,ןטלַאהוצנָא ךיז סָאװ ןָא ךַאז ַא טָאה ןעמָאנ רעדעי ןוא
 ,טנלע ןופ ןלַאפמוא טשינ טעוװ ךַאזנייק ,רענייק ןוא

 ץלַא ךָאנ ךיא גָאז ןגעווטסעדנופ
 : רעלטעב ןטלגָאװרַאפ ַא ןופ לוק ןטימ
 .טפַאשגנע ןיימ ןיא וצ ךימ טלַאה

 תונלבס רעטסגנערטש רָאפ חכ רימ ביג

 תונברק רַאפ געט ענעגייא עניימ ןעגנערב וצ
 רעטצעל ןיימ טימ העש ןיימ טימ ןביילב לעווכ ןענַאװ זיב

 ,רעטצעל ַא ןברק ַא -- חבזמ ריא ףיוא
 עטשטנעבעג-ךילקילג יד ןופ טשינ ןיב ךיא

 טייקכילרעה-סיורג ןיא ןלעטש ךיז ןענָאק סָאװ
 .רזכַא םעד ןופ טנַאה רעד ןגעקטנַא
 ,ךימ טקערשרעד עשר םעד ןופ לוק סָאד

 ,שואי טימ ךימ טגָאלשרעד סנייז טרָאװ סָאד
 .תונדחּפ רעטסניפ ַאזַא בייל ןיימ טלסיירט סע ןוא

 ,ןקיטומ םעד ןליּפש טינ ןָאק ,טינ ליּפש ךיא
 רימ ןופ רעװַארב ןענייז רעדירב ןוא םינכש עניימ
 .רעכילרע ןענייז ,רעקיצָארט ןענייז
 לוק ןפיוא ךיוה טציא גָאז ךיא
 רוד רערעטעּפש רעד ןוא בושי ןיימ ןופ רוד רעד זַא
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 ,יודיוו ענערָאלרַאפ ןיימ ןרעה ןלָאז
 ,ןטלעװ עלַא ןופ טײקנרָאלרַאפ ןיימ
 עקידוועמעש-ליטש טעכיוא ןלעוװ רעדיל עניימ

 רעמעלַאב-טכירעג םוצ ּפערט יד ןטערטפױרַא
 ,ארומ רעכילרע ןיימ רַאפ ןלעטשנייא ךיז ןוא
 ,תודע ןייז ןוא רימ רַאפ ןלעטשנייא ךיז

 ,ןפרַאװקירוצ ,ןזייווקירוצ ןעמ טעוװ תודע עלַא
 ,השוב ןיא ןײגקעװַא ןלעװ רעדיל עניימ ןוא
 : ןגייווש ןוא לגרעב ןיימ םורַא ןצעזסיוא ךיז

 העובש רעזנוא ןרָאװשעג ,בוח רעזנוא ןָאטעג ןבָאה רימ
 טייקכילרע עטסכילרעה ןייד זיא ךיז ןקערש ןייד זַא
 ,שדוקה תדובע ןַא -- ןרָאצ ןייד ןגראוורעד ןייד

 .ךיז ןעגניזרַאפ שילגניא ןייד --- ןָאט-הליפת ןוא

3 
 םתסמ ךיא יוװ ךיוא טעװ ןוז ןיימ
 ,םיכרד סנטַאט ןייז ןיא רעמ ןייג טשינ
 בָאהכ זא לָאמַא טניימעג טשינ ןעד ךיא בָאה
 ןכָארבעצ זיולב ילכ א שטָאכ םישדקמ-ךיוה ענייז ןיא
 ,ןביוהעגפיוא רָאנ טנַאה ןיימ בָאה ךיא
 ,ןטסָאמרַאפ ךיז ןדנילב ַא טסיופ ַא טימ

 : ךיז רעטניה למרימ ַא טרעהרעד בָאה ןוא
 ,ןַאטסָאקַא ןופ עלָאר יד טכעלש טינ טסליּפש וד
 טנַאה יד ןביוהפיוא טשינ טסלָאז ליפיוו רָאנ

 וטסעװ ,רעטסניפ ןוא רעווש-קיטכעמ ןזָאלרעטנורַא יז ןוא
 רָאה ַא ףיוא ןָאט-גיוו ַא טשינ וליפַא
 ,ןטסענ-לגיופ עכַאװש יד סמיזעג-טלעוו ןפיוא
 לייוו ַא ןטכַאדסיוא ךיז טעװ ריד זַא ןוא
 ,טלסיירטעגפיוא ןינב ןטלַא ןייד טסָאה וד זַא
 זיוהקילייה ַא ךָאנ -- ןפרָאוװעגנייא ןליפַא
 ,לתוכ ַא -- זלעפ ַא יו רעביא דימת טביילב
 ,םיוק טעוװ לקינייא-רוא-רוא ןייד ואווַא

 ,ןקעטש ןייז רעביא טנעלעגנָא רעטלע ןייז
 רוד ןטלַא ןייד ןופ סנכייצ ןכוז ןעמוק
 ,ןקעמרַאפ טשינ לָאמנייק ןָאק טנַאה םוש ןייק סָאװ
 טכַאנייב ,גָאטיײב ןעמ טנרעל --- ,זיא טָאג ואוו
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 ,ןלוש עלַא ןופ קנעב יד ףיוא רעדניק יד

 טשינ ןציז ייז -- םיא ןעניד סָאװ יִד ןוא
 ןלוטש-חרזמ עטצינשעגנייש עכיוה יד ףיוא טרָאד

 טסעוו וד זַא ןיוש טסנַײמ וד ואוו ןטרָאד ןוא
 ,ןגָאירַאפ ,ןבײרטסױרַא טרָא ןַא ןופ םיא
 -- םעלבמע קידנרעטש ןייז ,ןפרַאוװמוא ןורָא ןייז
 -- .ןגָאװרעּפוק ןפיוא שדוקה:תויח יד

 ליּפש-לקַאטקעּפס סיורג עכיוה סָאד רָאנ וטסָאה
 ןענַאטשרַאפ ךָאנ רָאלקמוא ױזַא טסָאה ןוא ןבירטעצ
 טציא זיב טשינ ךָאנ טָאה רענייק ,רענייק זַא
 .ןענַאדנופ טכיל סטָאג ןופ ןײשּפָא ןַא טגָאירַאפ
 ייבעג סָאד רָאנ םוא וטספרַאװ סָאד
 ,עיינ םירישכמ ןײלַא וצ ןיוש טסטיירג ןוא
 טָאג ןטלַא ןרַאפ ןלעטש ךיז וטסעוו ןוא
 ,םילשוריזיינ ַא ָאד ןלעטשוצפיוא
 ,ןייטש ַא ןקורניײרַא ואוו טינ ואוו ןוא
 .ןינב םענעפרָאװעגמוא םנופ לגיצ ַא

 טזיב וד זַא ,ןטכַארט טשינ ןילַא טסעװ ןוא

 ןינב םעיינ םוצ ןיינ יד וצ רעטנעצ רעד

4 

 לָאמַאכָאנ ךיז זייוװַאב ,עכילרעה תודיסח ,ָא
 ןקרַאמעג עקיטנייה ערעזנוא ןיא זנוא וצ

 ,שובשזעמ ריע ןופ לקינייארוא ןַא ָאד ךָאנ ןַארַאפ
 ,ןקרַאטש ךָאנ טייקילייה ןייד טימ םיא טספרַאד וד

 וליפַא הפוקת עצנַאג ַא ,שטנעמ ַא רָאנ טשינ
 ןייגקירוצ ןָאק ןוא ךָאנ הבושת לעב ַא ןרעוו ןָאק

 ןבעל קיכָאװ ַא ןופ חסונ ןעמירַאװ ןטלַא םוצ
 ,ןוגינ ןכילרעייפ-םורפ ,םענעדלָאג םעד וצ ןוא

 ,ןפָארטעג טשינ ךָאנ טָאהס ביוא -- ןעשעג טעווס ןוא
 .רעדניק ערעזנוא טימ ָאד ןפערט רעטעּפש סע טעוו
 --- ,ןגָאלשעג-ביוט ןרָאװעג ןענייז רימ זַא ,ןייז ןָאק
 .רעדנילב ַא רוד ַא ןוא רעדימ ַא רוד ַא

 הריזג ַא רַאפ ןוא יוג ַא רַאפ ארומ יד : סייוו ךיא
 ,ןענַאדנופ ךיז ןָאטּפָא טשינ ךיג ױזַא רשפו: ךָאנ טעו
 רפס ַא ןוא רעדנעטש ַא ,ןייז לביטש ַא טעווס רָאנ
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 ט"שעב םעד טכענק ןייז ןיא ןוא טָאג ןיא טעֹװ סָאװ
 .ןענָאמרעד

 ןכָאװ ןופ ביוטש ןוא שער םעד ןיא סקיביײא סעּפע ןוא
 ,עלַא ,עלַא ,ָאד ןעמענמורַא ןעמעלַא ;נוא טעוו
 ןוא ךָאו ןשיוצ לדבה רעד טייקיניילק ןייק ט 2ינ זיאס

 בוטמוי
 ,הלח עלָאמש ,עסייוו ַא רָאנ -- רדג רעייז ,ץינערג רעייז ןוא

 רעכעב םעניילק ןיא ןייוו רעד יו ןוא --- ןייוו רעכעב ַא
 רעטרעוו יד ןיא קידלָאג הליפת-שודיק יד ךיוא טוט

 ,ןעגנילק

 עטברַאקעצ טימ ןדיא סָאװ טייקיניילק ןייק טשינ זיאס

 סנרעטש

 .ןעגניז גנולצולּפ ןָא-ןביוה --- ןייּפ ןיא טװאורּפעגסיױא ןוא
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 השודקה ץערַאק רכזל

 ןרעלק עגר ַא טנייה ךָאנ ליוו ךיא
 .טעטש .,םיבושי ,ןעמייה עצנַאג ןופ

 ןרעטש ןופ ןוא רעביטש ןופ טכענ ןוא
 ,טעּפש ןָא טמוק סָאװ הנבל ַא ןוא

 -- ןדניזעגמייה יד רעביטש יד ןיא ןוא

 טנַאה עטוג ןייא ,טָאג ןייא ,לוע ןייא

 ןדניצ וצ טכילטייצרָאי סָאד טיה סָאװ
 .טנַאװ רעד ייב לשיט ןטלַא ןפיוא

 .עלַא זנוא טימעגמורפ ןיא טלַאה סָאד

 ,טקוצ ,טרעטיצ למעלפ עניד סָאד
 ,ןלַאפרַאפ טלעוו רעד ףיוא טשינ ןענייז רימ
 .טקורַאפ גערב ןטייוו ַאזַא ןיא שטָאכ

 ,ןדליוועג-ףרָאד ןוא דלַאװ ןופ גניר ַא
 .דרעב עטנטלָאקרַאפ טימ םיטבש ןוא

 ָאד טליטשרַאפ טָאה ןדירפ רעזנוא רָאנ
 .דרע רעד ןופ ףושיכ ןזייב םעד

 ןלוש יד ךרוד ןוגינ רעזנוא ןֹוא
 .טולב ס'לרע םעד טכַאמעג דלימ טָאה

 ןלוקַאּפש יד ךרוד גיוא סנדייז םעד
 .טוג ייז ,ליואוו ייז :םיא וצ טדערעג טָאה

 עברָאט ןייז ןיא טגײלעגנײרַא טָאה ןוא
 ,טיילק ןיא טפיוקעגנייא טָאה רע סָאװ

 טעװערָאהרַאפ ,דימ יו ,טקוקעגכָאנ םיא
 טײלַאבסױרַא םיא ןוא -- טערט רע

 ,הכרב רעמורפ ַא טימ ןוא םימחר טימ

 ,טרעהעג ןײלַא ןעלמרומ ןייז בָאה ךיא
 ןכָארבעג ףרַאש ךיז טָאה ןרעטש ןייז
 .דרע ןטכיש ערַאד סעדורג יו
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 ,לקנוט ןרָאװעג רָאנ זיאס יװ ןוא
 .טנַאװ רעד ייב ןהחנמ ךיז טלעטשעג

 ,לקניוו קידייל ַאזַא טיילק ןיא ןעוועג
 .טנַאװ רעד ייב --- לקניוו קיליײיה ַא

 .ןעניז ַא ןעמוקַאב טָאה לוע רעד רָאג ןוא

 :טלעהעגפיוא טָאה ךָאװ יד רָאג ןוא
 ןעניד ןעמ ףרַאד ױזַא -- קרַאמ רעד ,טיילק יד

 ,טלעוו רעמירָא רעד ףיוא ָאד טָאג וצ

 ןענָאמרעד לייוו ַא ךיז ךָאי ןטימניא
 טירט עליטש יירד ןייגּפָא ןוא ןעמָאנ סטָאג
 ןעמָאנ ןטוג ןייז ןקיליײה ןוא
 ,טיהרַאפ זייב לכ ןופ זנוא טָאה סָאװ
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 ןינמ רעיינ ַא

 רעטרעװו עשידיא ןינמ ַא ףיונוצ ףור
 בירעמ-החנמ ןייד ייז טימ ןוװַאד ןוא
 :רעטרע ענעי יװ טרָא סָאד קיליײה ןוא

 .וערַאקימ ,ןילבול ,ץערָאק ,שובשזעמ

 ןגייא ןוא םייה ןרעוו ךָאנ ןָאק ָאד
 .ןטעהנָאמ ןופ ןייטש רעָארג רעד וליּפַא

 ןגייב ךיז טמענ ןוא ךָאנ-טיג דמערפ יד
 .ןטעָאּפ ,זנוא רַאפ --- ןברַאג ספסוי יו

 ,שידק רעזנוא טגָאזעגּפָא רימ ןבָאה טרָאד
 ןכַאמ שודיק רעדיוו רימ ןלעוװ ָאד ןוא

 ,שדחמ לרוג רעזנוא לָאמַאכָאנ ןענייז רימ
 .ןכַאילש עיינ ףיוא תוחילש עטלַא ןַא

 עטכישעג רעזנוא -- ןָא טייג גנַאג רעד
 ,קיביײא ןוא סיורג ,ָאד רָאװ עטסרעווש זיא

 גנוטכיד רעטיול זיא רָאװ רעזנוא ןוא
 ,קיביױלג ןוא םורפ -- שואי ןוא רעצ ךרוד

 אנת ַא רערעזנוא זיא רַאפרעד
 הלבק:לעב ַא ןוא שטנעמ רעטסָארּפ ַא
 ,ןענַאדנופ ,טלעוו רעד ןופ ָאי זיא רע ןוא

 .ןלָאט עקיזָאד יד רעביא למיה רעד יו
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 ט כיל ַא

 .א
 ,דרע לדער סָאד זיא סרעזנוא ןוא
 -- גונעת רעגרַאק רעד ,געט לסיב סָאד

 בייל סָאד טסיירט סָאװ המכח עליטש יד

 ,טקיניײּפעג טסגנַא ןוא רעצ ןופ טרעווס ןעוו

 ץלָאטש רעד -- טײקנלַאפעג רעד ןיא

 ,ןביוהרעבירַא ךיז תולפש יד

 ,ןייג ךיז דניק ַא טנרעל סע יװ ןוא
 .ןביולג וצ טלעוו רעד ןענרעל רעדיוו ךיז

 ,ןײלַא ךיז בילוצ טשינ זיאס .ףרַאדמ
 ,לרוג רעדנַא ןַא טימ ןָא טמוק רוד ַא
 ךוב-עטכישעג ןיא טביילב סע זַא גונעג
 ןרעיורט רעזנוא ןופ ןכייצ רעטיור ַא

 ןועגיש ןוא קערש ,ןליורג יד ןשיווצ
 הניכש רעד ןופ טכיל סָאד יװ ןעור ךַאמ
 שטנעמ ןקיצניא ןַא סעּפע ןופ עדנעגעל יד
 ןעניאור יד רעטנוא ןכָארקעג זיא סָאװ

 טלעטשעגנייא ןוא ףליה ןגָארטעג ןוא
 ,לגניא ןקנארק ַא רַאפ ןבעל ןייז
 רוד ןקידנגרָאמ ןופ ךעלגניא יד ןָא גָאז
 ףעגניז םיליהתה-ריש םיא רַאפ ןלָאז יז

 טַאהעג טשינ טרָאד רע טָאה היוול ןייק
 : םינילת יד ןופ ןלַאפעג זיא רע ןעוו

 טלַאּפש-רעלעק ַא ןיא ןעניפעג םיא טָאה ןעמ
 ןענָאקרעד טנָאקעג טשינ טָאה רענייק ןוא

 ,טכַאמעג לרעלעק ַא רעלעק ַא ןיא םיא ןעמ טָאה
 ,רעדנילב ַא בלַאה ןיוש ,דיא רעטלַא ןַא ןוא
 יז ןופ רעדעי ןוא טגָאזעג שידק טָאה
 ןדנוצעג טיײצרָאי ַא םיא ךָאנ ןצרַאה ןיא טָאה
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 עקידלוש יד רעביא טּפשמ םעד טעװ ןעמ ןעוו
 ,ןענייל לייטרוא ןכָאנ ןוא ןריפכרוד ןיוש
 טרָאװ ןפָא ןַא טימ המיב רעד ףיוא ףױרַא יג
 ןעניישַאב רעדיוו ןוא ןגָאלשעצ המיא יד

 טלעוװ רעדימ רעד ןופ ּפָאק ןלבָא םעד
 ןפָארטעג טָאה סָאװ עדנעגעל רעגנוי רעד טימ

 בורג-רבק רעד ןופ גערב עמַאס םייב
 ןפָא רעטסניפ ךָאנ טזָאלעג טָאה טיוט רעד סָאװ

 ,טלעש ןוא ,טזייב ןוא הללק ַא זיא ץלַא ןעוו
 .ןשטנעב ןוואורּפ ןוא רענייא ןעמוק זומ
 קערש רעד ,המיא יד זיא ןיילק טשינ זַא סייוו ךיא

 ןשטנעמ רַאפ ןשטנעמ ןופ רעטיצ רעכילמייהמוא רעד

 ,םודס ןיא קידצ ןייק ןעניפעג טשינ ןָאק טָאג

 ,ןעניפעג ןוואורּפ ףרַאד םהרבא ןַא ,שטנעמ ַא
 ,בורג לקניוו ַא ןיא טכיל ןדניצנָא ןוא
 .ןעניאור יד ןופ תוכשח רעקילייה רעד ןיא

 .ב

 ןתוחמ רעדלימ ןייק טשינ טָאג טימ ןיבכ

 דייל רעטסרעטיב ןופ ןהעש ןיא רָאנ
 טייקסטוג רעשירעטָאפ טימ ןדער רע טמענ

 ,דײשַאב ַא דייל ןיימ ןבעג טוואורּפ ןוא

 רעטרעוװו רע טדער ליומ םענעגייא ןיימ ךרוד

 ,טדנעלבעצ ןוא יינ-גניי רעיוא ןיימ רַאפ
 רעטרע עקיכָאװטלַא ןופ ןעמענ ןָא טפור

 ,טנעוו יד ףיוא טכיל ןייז ןוא םש ןייז טימ

 ?םישדקמ ןעד סָאד ןענייז : ףֵאג ךיא ןוא
 .ייז ןיא ךָאד גָאט ןדעי ןיירַא םוקכ
 ןשָאלרַאפ זיא רער ַא ןיא טכיל ןייא : עזכ

 .ייגש יוװ סייוו ,ייווצ ךָאנ ןענערב סע רָאנ

 ,דומע ןפיוא ןפָא טגיל רפס ַא ןוא

 :ןיוטשרעד ,רעטיצרַאפ ןוא וצ-טערט ךיא
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 טעמוא ןופ רודיס רענעגייא ןיימ זיאס

 .ןיואווַאב ןגייא ןיימ זיא טרָא סָאד ןוא

 ןטָאש ןיא ,לקניוו ַא ןיא ,טנַאװ ןפיוא

 סיורג טשינ ןוא םַאר ןלקנוט ַא ןיא

 ןטַאט םענעברָאטשעג ןיימ ןופ דליב סָאד טגנעה
 ,סיוא רע טעז רימ ןופ רעגנוי ךָאנ ןוא

 םולח ןיא סָאד עז ךיא !ךיז טכַאד רימ ןוא
 רָאװ ןיימ -- ?קוליח רעד זיא סָאװ רָאנ

 ןלָאמש ַא גערב ַא ייב יווייס טייטש

 ,רוד ןקידרעירפ ַא ןופ טכַאנרַאפ םייב

 יג

 ,השוב רעדעי ךָאנ ,גנוקידיײלַאב רעדעי ךָאנ
 ,ןָאט שוק ַא לדיטשייב ןייז דיל םוצ וצ ךיא ייג
 ,רעטנורַא ּפערט יד טימ שדקמ עניילק סָאד
 ,רעדנואוו עטסמירָא סָאד ןוא טרָא עטסליטש סָאד

 רעיורג ַא ןוא רעדימ ַא ,ןעמוק טעוװ גָאט ַא

 רעיורט ןופ הבשחמ רעטצעל ןיימ טימ לעװ ךיא ןוא

 ,ןלעטש ךיז טנַאװ םייב ןוא ןעמוקרעטנורַא
 ןלעטשרַאפ טנעה יד טימ ,בירעמ ןופ טנַאװ רעד ייב

 עדייז ןיימ ,רעטָאפ ןיימ יװױזַא ןוא םינּפ סָאד

 ,ןדיירוצכרוד ךיז טָאג טימ יודיוו ןיימ ןיא
 עניילק רעטרעוו טימ רָאנ ס'ארמימ עכיוה ןָא
 .ןעניישַאב ,ןעניורקַאב טינרָאג ןיוש ןפרַאד סָאװ

 ,רעטניהַא רעטייוו ןביילב ןטייקיולבפיט עלַא ןוא
 .רעטניוו ןסיורג ברע ןופ העש יד זיא העש יד לייוו

 ,ןכייט עטעװָאקרַאפ ןוא גרעב עטיינשרַאפ
 ,ןביילב ,ןעָארג ,ןקיאיילב ןעלמיה יד ןוא

 ןגילרעדינַא םורפ טנַאה ןייז טעוװ טָאג ןוא
 ןגיוא עניימ ןענעפע לעווכ .ּפָאק ןדימ ןיימ ףיוא
 ,רעדיוו ןכַאמרַאפ ייז דלַאב ןוא -- עגד ַא
 .רעדינ רעטצעל רעד וצ רעטנורַא ,רעטנורַא ןוא
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 ד
 שיריל ןוא ןיד ,גנוטכיד ןופ ךוב ןיא
 טנַאה רעדלימ ַא טימ רעיורט רעד טביירש

 שוריּפ ןליטש ַא גָאט עלַא ןופ טַאלב ןפיוא
 ,דנַאר-ברעמ םייב יו רעייפ ןדלָאג טימ

 ןגער ןופ גָאט ַא ךָאנ ,רעמוז ןטעּפש ןיא
 -- .רָאלק ןוא טלעװ יד זיא ןשַאוװעגסיוא ןעוו
 ןגערפ וצ סָאװ טשינ טָאה ןײלַא תלהוק
 ,רָאװ זיא ױזַא ,ץלַא טסעז וד יװױזַא

 ,עדימ רעדלעפ יד ףיוא ןלירג יד יוװ ןוא
 ןייגרַאפ-טלעוו סָאד זנוא ןיא טגניז ױזַא

 רעדיל ןופ יודיוו יד רעדיוװ ןוא רעדיוו
 ,ןײטשרַאפ וצ ץרַאה ןרַאפ ןוא ןעמוג םוצ קַאמשעג

 ןרעוװ שרעדנַא טינ טעװ למיה רעד יוויוזא ןוא
 .דרע רעד ןופ םינּפ סָאד ןטייב טשינ ךיוא ךיז טעוו

 ןרערט ןופ רעטיב יד טנלע םעד ביגרַאפ
 ,דרעפ ןכיוה ןייז רעטיר םעד ןיגרַאפ

 ?ןטיירעד ךיוה ןייז ןיא םיא טימ רע טעװ ואוו

 ,לייוו ַא ןייטש רע טביילב םלוע-תיב ןופ טױלּפ םייב

 ןטייו ערעדנַא רָאג ןגיל םיא ןגעקטנַא

 ,ליימ ערעליטש-עליטש ןָא ךיז ןביוה ָאד

 ,רעטייר ןוא דרעפ ָאד ןרעוו רעקירעדינ ןוא
 ,ֿפָאק ןייז רעבירַא למיה רעד רעכעה ןוא
 ,טרעטיילעג : ןושל ןשירעדיל ףיוא ןעמ טפור סָאד
 ,ּפָארַא דרע רעד ןופ ןכיוה יד ןופ טייג ןעמ ןעוו

 ,רעדינ טרעוו ץלַא ןוא ,טושּפ טרעוו ץלַא ןוא

 טלעװ רעסיורג רעד ןופ רעכיב עלַא ןוא

 רעדיל ןופ רודיס ןרַאפ םורפ ךיז ןגיונרַאפ
 .דלעפ ןיא ספסוי רַאפ ןברַאג סרעדירב יד יו
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 .ה
 ,קילגמוא סיורג סקלָאפ ןיימ ןיא
 ,ןבעל סיורג סקלָאפ ןיימ ןיא ןוא
 סַאג רעלָאמש קיטייזַא ןופ ךיז ךיא בָאה
 .רפס ןעָארג ןלעקנוט ןיימ טימ ןזיוועג

 ,שובלמ ןגנוי ןצרוק ַא ןגָארטעג בָאה ךיא
 רוד רעדנַא ןַא ןופ בשות א ןעוועג ןיבכ רָאנ
 ,ם"במר ןשיטַארקָאטסירַא םנופ קיטייז
 ,תפצ ןטלַא ןיא טנַאמרעד טָאה טָאטשּפָאד ןיימ

 --- ,טײלעמירָא ,ןדיא עניילק טבש ַא
 לעמ ךעלקעז ןשיווצ ןעלמרומ סָאװ סעקינטיילק
 -- .,לאקוחי םיקוספ עפרַאש עקידנקיוװקרעד
 ,החּפשמ-סיורג ןיימ ןעוועג ןענייז

 תובהלתה טּפעשעג בָאה ךיא
 ,תונואג רענעטלַאהעגנייא רעייז ןופ
 ,טרָאװ ַא םיוק טדער סָאװ ,המכח רעייז ןופ
 סנטָאש עלָאמש יד ןיא ךיז טלַאהַאב ןוא
 ,סנרעטש עטהגאדעגסיוא יד ןופ
 ,רעטסגניא רעד ןעוועג ןיב ךיא
 ,ייז ןשיוצ רעטסקירעדינ רעד

 ,רעטרעוו טימ רענעטלַאהעגנייא טשינ רעד

 טרָאװ ןפיוא לגניאליּפש סָאד
 ,לדיפ ןעמורפ ןטלַא ןַא ףיוא יו
 יז ןיא ןטלַאהעגנָא ךיז בָאהכ רָאנ
 .תוחוכ ןוא ןטפַאשביל עניימ עלַא טימ
 אחינ יא גנירג יא ןעוועג רימ זיא ייז טימ
 .םייול יד ןופ רעטצעל רעד ןייז וצ
 .עטצעל יד ןעוועג ךיוא ןענייז יז

 קנופ ןוא קנואוו ןפיוא ןענַאטשרַאפ ךיז ןבָאה רימ
 ןקָארשעג טשינ תוריזג רַאפ ךיז ןוא
 טױט רעד ןוא ןיּפילאטס ןוא ןיטוּפסַאר
 סנטָאש בעווניּפש רָאנ ןעוועג ןענייז
 לובג רעזנוא ךרוד ךרוד:ןעייג סָאװ

 גָאט-ףוס העש רעטקיטכעדרַאפ ַא ןיא
 .ךַאדלוש ןרעביא ןעָארק יו

 ,ןבעל טביילבס רעוו
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 .געוו ןקיביײא ןפיוא רעדיוו טייג
 ןבילבעג ןרעטלע עניימ יו טנעָאנ ןיבכ
 הנומא רעקירעיורט רעד ןופ טירטסופ םוצ
 .תונלבס ףיוא ןוא רעצ ףיוא טכעל סָאװ
 ,ביוטש םוצ זיב ןגיובעגנייא ךיז בָאה ךיא
 טַאלַאכ ריא ןופ םיוז םעד ןָאטעג-שוק ַא
 .דנו-ענ ףיוא ריא טימ ןעוועג טיירג קיבייא ןוא

 ,ילש ןהב
 .ןיב ךיא רעװו טשינ סייוו ךיא
 רוד ןטייוו ַא ןופ בשות ַא רעמ ןיב
 ,תוחילש רעטקינייּפרַאפ ַא טימ

 טָאג ןעמָאנ םעד סיוא דערכ זַא
 ,טסגנַא רעקידנעמסרַאפ ַאזַא טפָא ךימ טלַאפַאב
 ןיילַא ךיז ףיוא םוא ךיז קוקכ זַא
 ,טכַאדרַאפ ןרעטסניפ-קָאטש ַא טימ
 םעמ ךמס יד ןופ טשינ ךיא ןיב יצ
 ,ןריפ ךימ ןעמ טעװ ןגרָאמ ןוא -- םעלק ןיא

 ,טעטש עקידמערוט יד רעביא ןריפסורַא
 ,דש ןופ שינעדנעלברַאפ-ךיוה יד

 ןסַאג רעװעשרַאוװ עצנַאג רעביא ךימ טריפ רע

 :ןעגנערב ךימ רע טעװ ,ליוו ךיא ןיהואוו
 ,ךאלמ םוצ ,ןילבול ןופ הזוח םוצ
 :ןדיא ןעלמעזעגסיורג יד וצ ןוא רעוואסאק םוצ
 ,הנוילעה ָאטעג יד זיא סָאד

 :סמערָא עקרַאטש ענייז ןופ ךיז סייר ךיא
 ! ךימ זָאל !ךימ זָאל
 ,שַא ןופ ןסַאג יד וצ ךימ זָאל

 ןטניוו יד ןוא תוברוח יד וצ
 ,טנעו עטרעכעלעצ יד וצ

 .סנעמיוק עקיטעמוא ,עדנילב יד וצ

: 
 ,טעָאּפ ,רעקיגַארט רעכעלרעדנואוו

 קיטש עקיטקַא-ןביז סָאד ןיילַא טליּפש סָאװ
 טערב רעלָאמש רעקידרעטיצ רעד ףיוא
 ,דיל סָאד -- םוהת ַא רעביא טגנעה סָאװ
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 קירטש רעקיד רעד ןופ ךיז טסייר וד קרַאטש יו
 ,טסגנַא ןייד ןופ ,טסנרע םענעגױצעגנָא ןייד ןופ
 .קירוצ םַאטשיןענוָאלק ןכילרעה ןייד וצ

 גָאט ןרעטיב ,ןברַאה ןייד ליּפשרַאפ ,ליּפשרַאפ

 גָאז -- עריל ןייד ןופ סענורטס ענעדלָאג יד רעביא
 .טרָאװ ןטסיז ןטימ תמא ןופ םס םעד טלעו רעד

 טרָאפ רעטייר-חישמ ןייד ,חיטבמ ריד ןיבכ
 ךיז טימ טריפ רע ןוא למעק ןכיוה ןפיוא
 : טכַארט ןצלָאטש-קיליײה ןייד ןופ לקעּפ עצנַאג סָאד
 ,דרָאב עָאלב ןייד ,לצימ קיציּפש קיברַאפ ןייד

 ;לעג רענייא ןוא ןירג רענייא --- םינותחת ענייד
 ,טולב ןיא טרימשעגנייא ,םיספ-תנותכ ןייד
 ,ךיש-לצנעט עקידנּפַאלק-ןרעצליה ערַאד ענייד ןוא
 ,טכַארט ןטשטנעבעג ןייד ןיא ןָאטרעביא ךיז טסעוו וד
 ,טכַאנרַאפ ןופ גיניק רעקיביײא וד
 ,דרָאב רעָאלב רעד טימ דרָאל-הנבל
 דלודעגמוא ןיימ ןיא ןיוש טרַאװ ךיא גנַאל יו
 ,ןייטש ריד רַאפ דובכ ןטבלַאזעג ןיימ ןיא ןעז ךיד
 ,ךיד רַאפ ינק יד ףיוא ןלַאפ ןוא
 ,טנעה עקיטעמוא עניד ענייד רַאפ
 קנילפ ןוא ךיג ןבָאה סָאװ טירט ענייד רַאפ
 דרע יד ךיז רעטנוא ןופ ןָאטעג קור ַא

 ,ס'אשמ עלַא ןופ ןרָאװעג יירפ ןוא
 םלוע ןרַאפ ןטָארטעגסױרַא ןוא ןלוע עלַא ןופ
 ןעווענוָאלק טרעדנוהרָאי ץנַאג ַא ףיוא ךיד טָאה סָאװ

 ,טלעטשַאב

 ,ךיז טימ ךיוא ןרעוו ָאד רימ טעוו טכייל יו
 טקַאט ןגולק םעד קידנרעה רָאנ
 .ךיש עקידנצנַאט-שיריל ענייד ןופ
 ,שיילפ ןוא טולב ןייא ןופ ,רעניימ רעדורב ָא

 שאה-דומע ןיימ ,הנס רעקידנעילג ןיימ
 .ןנעה דומע ןַא ןיא טלעטשרַאפ
 ,ךיז רַאפ ןיוש ךיד עז ךיא
 ;ּמָא ריד ןופ ןלַאפס יו

 ,לסקַא ןייד ןופ עגָאט ןייד
 ,ּפָאק ןייד ןופ עווירג יד
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 םענייד ןרעטש ןקיטכיזכרוד ןפיוא ןוא
 .סּפינש:ןטייווק ַא ןוא לצימ קיציּפש ַא

 : סּפיג ןטרַאה ןופ טכיש רעד ןגיילסיוא ךיז טמענ
 .טעָאּפ ,רעקיגַארטייגַאמ רעכילרעדנואוו ָא

1 
 ,דניק ַא יו זיא גָאט רעטושּפ רעד
 .הדקע רעד וצ ןייג טשינ ליוו סָאװ
 טינ טקיטומ ןוא טינ םיא טקרַאטשס ןוא
 -- גנודײשַאב ןייז ןוא לשמ רעכיוה רעד
 טװאורּפעג ןעמהרבא רעטָאפ םעד טָאה טָאג יװ
 .רעדנואוו רעד ךָאנרעד ןפָארטעג טָאהס ןוא
 ,ךיוה ,ךיוה -- ךוב ןקיביײא ןרעביא ןוא
 ןדנוצעגנָא לקֲאפ םענעדלָאג םעד
 םַאלפ רעטיור ןייז טמַאלפ ןוא טנערב סע

 תוחבזמ ןוא סרעטייש עלַא רעביא
 טומ ןוא טכיל לסיבַא טפרַאװ ןוא
 ,סהכיא ןופ ךוב ןלעקנוט ןרעביא
 ,לוש ַא וצ זיא ךוב-הכיא סָאד
 ןכילגעג לכעלוש-רעלעק ַא
 רוד רעד זַא ןיוש ןסייוו סָאװ יד רַאפ
 ןחישמ ףיוא ךיז טרַאװרעד טשינ טָאה
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 ...ךימ ןגעגַאב

 ןבעל גנוי ,רעדיוו ךימ ןגעגאב
 ,םינּפ טורעגסיוצ ןַא טימ
 ןגיוא יד ןיא קילג ןעמירָאװ טימ
 .תוברוח ןופ טשינ דער ןוא
 ,תוברוח ןייק ןופ דער טשינ ,שטָאכ גָאט ןייא
 ,ןביולג וצ ךימ ךַאמ ןוא ,לכיימש ןוא
 ,סקנָארבמ ןקז רעלעדייא רעד זַא
 ,קיגלָאר ףסוי טעָאּפ רעד
 לעטשנָא ןשיּפמילֶָא ןייק טשינ טכַאמ
 געוו םענעכָארבעצ רעזנוא ףיוא
 ףרָאד-דליוו ַא ןיא יו טלעוו ַא ןיא

 .רעליבעג זייב ַא טכַאנייב ןוא גָאטייב

 ,רענעגייא רעד ירפרעדניא ןדעי ףיוא טייטש רע
 ,קיטנָאמ רָאי קיסיירד רַאפ סָאװ
 ןקעטש ןייז ןוא טוה ןייז ךיז טמענ

 סַאגלימ ןיא רעטנורַא ךיז טייג ןוא
 ,ןטַאט ןייז טרָאד טעז ןוא
 .ןדייז ןייז רע טעז ,ךָאנ רעטייוו ןוא

 ,ןטייוונופ ןעמענ ערעייז סיוא טיירש רע
 ,םינּפ ןטימ םוא ךיז ןעיירד ייז ןוא
 ,םוא ךיז עלייוו ַא ןקוק ןוא
 ,רעטייוו ךיז ןעווערעקרַאפ ןוא
 ,ןבעל ןיילק-טושּפ סיורג ,רימ גָאז ָא

 ,לעטשנָא ןייק טשינ זיאס זַא ,רימ גָאז
 עזאּפ עשיטעָאּפ-ךילרעדנואוו ַא
 הזעה עשיטעָאּפ -ךילרעדנואוז ַא
 חכב ,דיב עקַאט רע זיא
 !החונמ רעשינעלעה ןימ ַאזַא רַאפ
 ,סיעכהלוצ זיאס :ךיז טכַאד רימ
 ,םוסרפ ןייז ןטיה סָאװ ןסַאג יירד יד
 ןביולג טשינ לָאמנייק סע ןענָאק
 חוכיוו ןרעווש ַא וצ גנַאל ןיוש ךיז טיירג ךיא
 ,המכח יד םיא ףיוא טור סע ןעוו -- םיא טימ
 ןגיוא עקידתומימת ןייק טשינ טערומשזרַאפ רע ןוא
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 בורק רעתמא ןַא רימ זיא רע
 ,דצ-עטיל ןשיטַאבעלַאב ןופ

 רעכיז קרַאטש-טנזיוט זיא רע ןוא טסייוו רע
 תרשמ רעניילק ַא זיא לכש רעד זַא

 ,םישודקה םישוח יד ייב
 ,ייֵז טקינייר ןוא ייז טשַאוו רע
 רעכעב ענעלָאטשירק ייז טגנערב
 ,בוטמויל ןעקנירט וצ

 םייחל ןרוכיש וצ
 .לביטש-חומ ןיא ןפָאלש רע טייג ךָאנרעד ןוא

 ,טגָאזעג טשינ לָאמנייק רימ סָאד טָאה רע

 ןָא סָאד ךיז סיוטש ךיא רָאנ
 ,ןגָאז טשינ לדייא קידתופירח ןייז ןופ
 ,רעטעב עמוטש ןליּפש רעדיל ענייז

 רעלטעב רעװַאלצַארב יד טשינ
 ןדירַאי עקישיור רעביא ןפָאזָאליפ יד

 קידהנומא ןוא םורפ ןטעלג רעלטעב סקינלאר
 :עלעּפעק ןדנָאלב ןרעביא ןשָארג םעיינ ַא
 ,עלעגניא ןייש ,ןרעּפוק ןיימ

 ,יבבל לכב ביל ךיד בָאהכ

 ;ןבעגקעװַא טשינ םענייק ךיד לעווכ

 ,הבדנ ַא -- רענייגיצ ןייק טשינ
 .ןץ'איבנה והילא טשינ וליפַא

 -- יווייס רָאנ
 רעדיוו רימ ךיז זײװַאב

 .שובלמ ןקידרעמוז ַא ןיא ןבעל גנוי
 רעמינורב עיולב יד וצ וצ ךימ ריפ
 העש רעקינָאטײב ,רעדימ רעד וצ
 .דלַאװגרַאב ןשיווצ טפָאלש סָאװ
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 ילב-רעדיל

 דייז סָאד טרעוו טסברעה ןרָאלק ןיא
 .רעניד ןוא רעניד למיה םנופ
 ,ליק-רעד-ןיא דלעפ ןיא טציז גָאטײב רעד

 .רעניּפשנדלָאג רעטקיאורַאב ַא

 דלָאג קיטניװ ןייז טניּפש רע
 ,םילבה לבה םשל ךיז ױזַא
 ,ראוו ןייק ןכַאמ טשינ ןופרעד ןָאק ןעמ
 ,םולח ןייק ןבעוו טשינ ןופרעד ןָאק ןעמ
 רַאװ ןוא םולח ןשיווצ ױזַא רָאנ
 -- רעבירַא טסברעה שדוח רעד טעוו
 טעלג ןטנחַאב ,ןגולק ַא
 .רעביטש עליטש יד לסקַא יד רעביא
 ,טייוו רעקירעיורט רעד ןופ קנואוו ַא ןוא
 .רעדינ רעדימ רעד וצ ךיוה רעד ןופ
 ,טסברַאה ןיא ,דלָאג ןיא טקלעװרַאפ ץלַא

 ,רעדיל יד ףיוא ןעילב דלָאג ןופ רָאנ
 טציא טייצ-ילב רעייז זיא סָאד
 .ןרילָאק עפרַאש ערעייז עלַא טימ
 טגנילק בויא ןופ רעיורט םניא
 ,םירישה-ריש ןופ גנַאלק רעטייוו ַא
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 לא פ נ רע ט ש

 טימעג עקירעיורט סָאד יירפרעד

 ןעיירפרעד ךָאנ ךיז טזָאל סע סָאװ טימ
 געט יד ךיז קירעבַאלש ןּפעלש סע
 .ןעייגרַאפ ייז ןוא קיטנווָארָארג
 ,לָאמַא טרָאװ גולק ַא ךָאנ טקיווק סע
 ,םיליהת קוסּפ רענעבילקעגּפָא ןַא

 ,טנוה רעדימ ַא יוװ ,לקניוו ןיא

 .ןליו רעד טגיל לקנוט-בעוװניּפש ןיא
 ,ור-ַאדוב ןיא טשינ ךיז טליּפש רע
 ַאנַאװרינ:ךיוה ןייק טשינ טעוװַארּפ ןוא
 ,ָאד טמַאזנייאעגנייא ךיז טָאה רָאנ
 ?ןענַאדנופ ןייג ןעד ןעמ ןָאק ואוו ןוא
 ךיז טימ ןרעדנוזּפָא ַאזַא ךיוא
 .ןרעוו ליּפשיײיב ַא טלעוו רעד רַאפ ןָאק
 ? טלַאפ ןרעטש רעד ואוו ןעד טסייוו וד
 ?ןרעטש רעד טרָאד ךיז טשעל סע גנַאל יו

 טױלּפ ַא ,זלעפ ַא רעטניה טלַאפ רע
 ,רענייק טשינ טעזס ןוא סיוא טרָאד טקנַאצ ןוא
 ,ץרַאה ןייז זייוונעקנופ ךיז טשעלס יו
 ,טרענײטשרַאפ טרעוו רעייפ ןייז יוװ ןוא
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 וחרוכ לעב

 ןוואורּפ ,ןעגניווצ ךיז ,ץרַאה ןכַאמ ךיז

 ,זיא יז יו ןעמעננָא ךָאנ טלעוו יד

 ןפור זגור ןייד ןופ ךיז קירוצ

 ,זייב ןקיטפיג ריא ןופ יז ןלייה ןוא

 ,ןענעק טשינ סע טסעוו ,רעווש זיאס ; סייוו ךיא
 ,טוג ךיא יײטשרַאפ ,זיא ריד יװ ןוא
 ןענערב קיביײא קענַאדיַאמ טימ טסעוו
 .טולב ריא ןיא ןקיטולב קיביײא ןוא

 ןקוק ןענָאק-טינ ןיא טינ ָאד טייגס ןוא
 ,ריד םורַא שובל ןקיברַאפ ריא ףיוא
 ןקוב ןענָאק טשינ ךיז ןיא טשינ -- ןוא
 ,רירפ ,ןטכענ ןופ ןטייקילייה יד וצ

 ןטכענ טשרע טסלָאװ יד יו ,ראנ םעד ןיא

 גערב םעד טָא ףיוא ןעמוקעגּפָארַא
 ןטכעלש םוצ סיוא ָאד ךיז טגייל ץלַא ןוא
 יגעו ןפיוא םימלצ עצרַאוװש יו

 ,לקניוו ןדעי ןיא טרעיוה הללק סטָאג
 טּפַאכעג ךיז טסָאה'ד זא טשרע גָאט ַא
 לגניא שיראנ ַא יו ךיד טָאה דש רעד זַא
 טּפַאלקעגסױרַא קַאז ַא ןופ יו

 .ןעלמירד ענעדלָאג ענייד עלַא ןופ
 טכַאנרַאפ ןקיביײא ןַא ןיא טזיב ןוא
 ןעלמיה-ברעמ עטיור-קידנואוו ןגעק
 .טכַאלש-רעטעג רעקיטולב רעטצעל רעד ךָאנ
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 .'ל כיי מ ש

 / טרָאװ ןשידיא ןרעייט םעד וצ םוק ךיא

 : דוס ַא יװ ,ןײרַא רעיוא ןיא םיא גָאז ןוא

 ךעליירפ ןייז ןסייהעג טָאה בוט םש לעב רעד
 ,טָאג ןעניד ןעמ ףרַאד חחמש ךותמ ןוא

 ,רעביל ןיימ ,חוכ א ןָאטנָא ךיז ןעמ ףרַאד זיא
 ,סענורטס עכיליירפ יד ףיוא לדיפס ןלעטשנָא ןוא

 ,ןרעהרעד זנוא טעװ רע ,ןברוח רעד ךָאנ טגאלק סע
 ,תונצילס ןכַאמ רימ זַא ,הלילח ןעניימ ןוא

 ? הצע ןַא ךיז ןעמ טיג עשזיוו ? ןעמ טוט עשזסָאװ
 ,ןוואורּפ רעלעדייא טימ המכח טימ סע ףרַאד ןעמ

 ןרַאשסױרַא ךיז ןרעה טשינ ךימ לָאז רענייק זַא ,ךילעמַאּפ
 ,ןפור טפַאשביל רעד ןופ לכיימש םעד ? ךיא ייג ואוו

 ,רענייב ןוא רענייטש ,רערעווש ַא זיא געוו רעד
 .ןכָארבעצ ןענייז ןקירב יד ןוא ןלָאט ןוא ןזלעפ
 ,ןבעל םייב רוביג ַא ןבילבעג זיא רָאטוכ ןיא ָאד
 ,ןכָאטשעגסיױא םיא ןעמ טָאה ןגיוא יד רָאנ

 ? ןגָאז רימ רע טעװ סָאװ ? ןײגנײרַא-טינ-ןייגניײרַא
 ? ןּפיל יד ףיוא האובנ עטוג ַא םיא טגיל רשפא
 ,טייקדנילב טימ ןענייוועצ ךיז רָאג רע טעװ רשפא ןוא
 .ןעּפירקסעצ ךיז טעוװ ןייבעג בורח ןייז שזַא

 ? הּפרח ַא ,דניז ַא זיאס ,ןּפיהרעביא םיא לעווכ

 ןגעוורעד ךיז זומ ןעמ ,ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ רָאנ
 שודקה בוט םש לעב ןופ תוכז ןיא ןוא ןעמָאנ ןיא
 ,ןגערפרעד לכיימש ןקיבױלג ןלעדייא םעד וצ

 ,לגיופ ַא ,בלַאװש רענעקָארשרעד ַא יװױזַא
 .ןענורטנַא הלהב רעקיטולב רעד ןופ רע זיא
 !?הכיֵא :טנעװ ענעלַאפעגניײא ןיא ןּפַאלק לעווכ

 ןענופעג קירוצ ןבָאה ריִמ ,סױרַא םוק ,סױרַא םוק
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 ,םימותי עביל ןביז ת'הברוח יד רעטנוא ןופ
 .ןכַאל טשינ ןענָאק ייז רָאנ ןדער ייז ,ןבעל ייז
 טייקנייש ןייד דובכל ןלעװ רימ ןוא סױרַא םוק

 ןכַאמ ענעדלָאג ַא הדועס ַא ,טײצלָאמ ַא

 רעטכייל ענעשעמ טימ ,ךוטשיט ַא טימ שיט ַא
 .ןביז םימותי ןוא רעקיצנייא ןַא ןעמַאמ ַא ןופ
 ,ןעגניז ןוא --- ןסע רימ ןלעװ ,ןסע ןלעוז רימ סָאװ
 .ןבירשעג ןטָאנ יד ןיוש ךיא בָאה ןעגניז ןרַאפ

 ,ןזייװַאב גנולצולּפ ךיז טעװ לעכיימש הכלמ וד ןוא
 .ןלַארטשעצ ,ןטכיולעצ ןלעװ רעמינּפ ערעייז ןוא

 ןטלַאהסױא-ןָאט הניכש ןייד ןופ טכילס ךיא לָאז יאוולה

 ןלַאפ םינּפ ןפיוא השודק ןוא הארי טימ ןוא
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 עק יבייא

 ןבעל רעזנוא ןעזעג בָאהכ
 םילכ ערעייט ןיא יוװיױזַא -- רעכיב ןיא
 ,םלועל ןביילב לָאזס -- ןטלַאהַאב
 טלכיימשעג בָאה ךיא ןוא קיביײא ףיוא
 :לכיימש ןטסטנלע ןטסקיריורט םעד
 ,לכש רעמירָא ,רעקידוועקערש רעזנוא
 ,ךיז טימ ערעכיז טשינ רימ
 .םענייק טימ ןוא ךַאזנייק טימ

 ,עלעקנוט רעקיטּפעקס ,עקיביולג טשינ ,רימ
 רעפיולקירוצ עקידנעטש ןוא עדימ ,עזגורב
 ,ןגעװ ןוא ןשטנעמ וצ ןוא טָאג וצ
 ,תוחומ יד ןדערַאפ ךיז ןליוו רימ
 ,רעצרעה יד ןליּפשרַאפ

 ,טײקטפָארטשעג רעזנוא ןופ ןפיולטנַא

 : סנכייצ ענעדלָאג ערעזנוא ןײרַא ןכעטש ןוא

 ; ןטרָאד-טָא ןוא ָאד-טָא
 ,טרעיורטעג רימ ןבָאה ָאד

 ןזיוואב זנוא וצ ךיז טָאה ָאד
 טייקיטכעמ רעשיבייל ןייז ןיא

 ,ןרָאצ ןשיפלָאװ ןייז ןיא ָאד --- ןוא

 ,טייקסטוג רעשילידיא ןיא טרָאד ןוא
 ,גנילירפ רעשילמיה למילביולב ַא

 ,רעקַא ןַא טימ שטנעמ ַא

 .לַאװקרעסַאוו םייב הקבר ַא ,לדיימ ַא

 .ןשינעגעגַאב-רעדנואוו ןוא רעדנואוו
 ,ייברַאפ ייז ןעייג רימ
 ,גיוא ןטימ קנורט ַא
 ,טנַאה רעד טימ ביול ַא

 ןּפיל יד טימ שוק ַא
 ,טנוזעגייז ַא ,םולש ַא ,ןגעזעג ַא ןוא
 ץלַא ןמענפיונוצ רימ ןליוו ,רעדניק יו
 ;ךוב ןיא -- לטניב ןיילק ןגייא ןא ןיא
 ,רעמוז ברַאג ַא
 זומת ּפָאנס ַא
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 -- רעסַאװלַאװק ןופ םעטָא ןַא
 .רעדיל ערעזנוא ייז ןענייז סָאד
 ,ןטייב ענעריּפַאּפ יד ףיוא קיבייא
 ,שידיא סעקנָאלנירג עקירטיצ יד
 ,םירג עקיטונימ רימ
 םיבשות עקיבייא רימ
 .ןבעל ןופ דנַאלסיורג םעד ןיא
 ?קירעיורט רימ ןענייז עשזסָאװרַאפ
 ןענַאדנופ קיטייז ױזַא ּפָא רימ ןעייג סָאװרַאפ
 : בורק רעכילדמערפ ַא סעּפע ןוא
 הקדצ ןופ עקשוּפ רענרעּפוק רעד ןיא טגנילק

 ,גָאט-ףוס רעזנוא ייב

 .רעיוט םענרענייטש ןקירעדינ םעד ןיא
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 טייג דיא ַא

 ןעגנַאגעגסױרַא זיא ענליוו ןברוח ןֹופ
 ,רעָארג ַא ,רענעגיובעגנייא ןַא דיא ַא
 ,ערָאלק --- ןגיוא יד ,ןעוועג סייוו זיא דרָאב ןייז

 ,ןואג רענליוו רעד יו רע טָאה ןעזעגסיוא ןוא

 הנ ?ונ : ךיז רעטנוא תוברוח יד טזָאלעג טָאה רע

 ,ןגָארטעגטימ רע טָאה ךיז ןיא ןברוח םעד
 ,טַאטש לקיטש ַא טלעוו רעד ןיא ןפרָאװרַאפ טַאהעג טָאה רע
 .ןגָאלשרעד ואוו ךיז םיא וצ טלָאװעג רע טָאה

 רעלטיה .,ראטוכ ַא ,ףרָאד ַא ןיא טקיטכענעג
 ,רגּפ ַא דרע רעד ןיא ןגעלעג גנַאל ןיוש זיא
 גנידצלַא -- ,דרע יד ןוא למיה רעד ,טלעו יד ןוא
 ,רעגייז רעטלעטשעגנָא ןַא יו ןעגנַאגעג ךיז זיא

 זיא ןוא טייז-חרזמ ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד
 ןפָארטעג טלָאװ טשינרָאג יו ,טייז-ברעמ ןעגנַאגרַאפ
 ,טליטשעגנייא זיא ,יוג המחלמ-ךָאנ ַא ,יוג רעטוג ַא
 ,ןפָאלשרעביא ןדיא ןטלַא ןַא ךיז ייב טזָאלעג רע טָאה

 טרָאװ םירַאװ ַא טימ ןדיא םעד טָאה רע : טרעקרַאפ
 .עודיכ ,סקילײה ַא קלָאפ ןייז זיאס זַא ,טסיירטעג

 עטיוט יד ןוא רעטייוו ןבעל ןפרַאד עקידעבעל יד

 ןעוו החונמ רעקיבייא רעד ןיא קיליײה ןלָאז

 ,טרָאד עיוג יד ּפָאק ןסיורג םעד וצ טלקָאש רע

 ,המיא רעמורפ טימ דייר יד וצ ןרעה רעדניק יד

 ,טּכַאנרַאפ רעכילָאלב טרעטַאלפ רעטסנעפ עניילק יד ןיא

 ,המהב א ןופ ןעקורומ סָאד ךיז טרעהס ןוא

 טײלַאבסױרַא -- ירפרעדניא ,ןפָאלשענּפָא זיאמ .טכַאנייב
 ,טנעָאנ ןפַאה ַא ,טָאטש ַא .געוו ןפיוא ןדיא םעד
 טייצ ןיא טרָא םוצ ןעמוקנָא שטָאכ רע לָאז יאוולה
 ,טנוװָא-ברע ךָאנ קעװַא גָאט רעד טייגס רעדייא
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 ךיז רעטניה טרעגלַאװעגנייא -- שרדמה תיב סָאד ,ןלוש יד

 ,םיליהת ,תוינשמ ןענרעל עטוגס --- ךיז ןיא ןוא

 ,ךיד םעד ןייא טעכיוא ןפייטש ןואג רענליוו ןגעוו תושעמ יד
 ,רעליטש טרעוו טסגנַא רעד זיב ,ןגָארטעגכרוד ןרזג יד

 טגָאז ,קינייװנסיױא רע טגַאז ,קינייװנסױא רע טכַארט זיא
 .ןרעה ץכעגָאז ענעגייא סָאד ליואוו ױזַא טרעוו ןײלַא םיא
 ףיוא ןרעטש רָאּפ ַא לקנוטלמיה ןפיוא ןעייג סע יוװ ןוא
 .ןרערט עליטש ענייז םיניעה עיקרב ךיז ןזייוו ָא-ױזַא

 ,ךיז ןעלקנוט ,ןטכַארטרַאפ געוו ןפיוא רעמיוב עכיוה יד
 .ןגייווש ןפיט רעייז ןיא ךיז ןיא ךיז ן'הקבדרַאפ
 טינ וליפַא ךרָאש ןייק טינ ,ןטָאש ןייק טלַאפס ןוא
 .ןגייווצ ערעייז ןופ ןּפיל עצראווש יד ןופ רעטנורַא
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 ושע לוק

 ט'המרע'עג רימ רעביא ךיז טָאה ושע ,קחצי עטַאט
 ,השורי ןיימ ןוא הלחנ ןיימ ןעמונעגוצ ןוא
 ןונבל ןוא ןורש ןיימ ןופ רעמיוב עלַא ןופ
 טקעטשעגניײרַא טנַאה ןיא רימ ןקעטש ןרַאד ַא

 :םינּפ ןיא ךיילג ןומזּפ ןסואימ ַא רימ טקזוחעגּפָא ןוא
 .תונידמ ןוא רעדנעל עניימ רעביא לגָאװ ,אנ

 ןובשח:טּפשמ ןגנַאל ןכָאנ שנוע םעד ריד ךיא ביג סָאד

 ,דרעוװש ןיימ טימ ןוא ךיז טימ טריפעג בָאהכ סָאװ
 טנוה-דגַאי ןלעג ןכיוה ןיימ ןוא לטייבנגייפ ןיימ
 ןיד-קסּפ ןקיטולב םעד וצ ןעמוקעג ןיב ןוא
 ,ןסייבוצסיוא ךיד ,ןסיירוצסיוא ךיד
 ,דרע רעד ןופ לּפָאנ ןופ ןעלצרָאװּפָא ךיד

 ,ןקעטש ַא ןוא לטייבלטעב ַא ריד ןבעג ןוא
 טייזירענעי-ןופ ןזָאלּפָא ךיד ןוא -- רפס סנדייז םעד
 יגערבלמיה ןייד ןופ ןוא ןצינערגמייה ענייד ןופ
 ,טרָאד ןגרָאמ ןוא ָאד ןגָאט וטסעוו טנייה

 ,רקפה ןיא ןקיטכענ ןגרָאמרעביא ןוא
 ,םייוניע ערעטיב ענייד טימ ןרעטסײגַאב ךיז טסעוו
 עקיטכיל םישוריּפ טימ ןשינעלגָאװ ענייד ןשטייט טסעוו

 ,תופוקת יד ןופ ןדנואוו יד רעביא ןתוחילש-סיורג ןופ
 ןטָאש ןייד ןגָאיכָאנ ןלעװ ןעגנויירעגעי עניימ
 ןגעו ןוא טעטש יד ןיא ןגָאירַאפ ךיד ןוא
 ,טרעקנַארַאפ טשינ ץעגרעניא טָאה המכח סיורג ןייד ןוא
 תורצוא טרעקַארַאפ ןבָאה טנַאה ןייד ןוא המשנ ןייד ואוו
 ,שיט ןטיירב ןכילרע םעד ןגעוו םולח-רעדנואוו ןייד
 ,הללק ןָא טיורב ןסע ןלָאז עלַא ואוו
 םייוג עניימ רַאפ וטסעוװ ,רעדניק עניילק רַאפ יװ
 ,ןלָאבמיס ןוא עדנעגעל ןופ ןושל ןטימ ןדער
 תוכלמ ידגב ןָאטנָא וטסעװ רשוי ןטושּפ םעד
 ןָאט-קוק ַא םיא ףיוא ןלעו טשינ ייז ןלעוו טשינַא

 דייר עטסָארּפ ןופ םעט ןכָאנ ץרַאה ןייד טעוו ןייגסיוא ןוא
 ,יוג טימ דיא ןופ דײרנעמַאזוצ ןכילרע ןכָאנ
 רעטָאפ טימ ןוז ןופ ,רעדורב טימ רעדורב ןופ
 טרָאװ ןופ םילכ-ליּפש יד ןיא וטסעוװ ןעגנילק רָאנ
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 -- ,רעקא ןוא דרעוװש ןגעוו ןוא ףָאש ןוא ףלָאװ ןגעוו
 ,ףוג ןייד ןיא המקנ ןיימ ןוא ףָארטש ןיימ זיא סָאד
 ,ןעמוקוצ טשינ לָאטש ןיימ טימ ךיא ןָאק המשנ ןייד וצ
 ,טולב ןייד ,בייל ןייד גונעג זיא רימ רָאנ
 ,קילגמוא ןייד ןופ ןוא דנַאש ןייד ןופ רעיורט רעד

 רעיוא ןיימ רַאפ גנוקיווקרעד ַא ןוא גונעג זיא רימ
 טכענ עבלַאה יד ןיא ןפור םיליהת עניייז
 ןדרע עניימ הכרב ןוא יוט טלייט טָאג ןעוו
 טױרנדלָאג טימ ןיוש ןליּפש רעדעס עניימ ןעוו

 ןעלמיה רעמוז-טעּפש עטרעטיילעג יד ןיא ןיײרַא

 ןרעיוט יד ןענעפע םיבוטמוי עקיטכרָאפ ענייד ןוא

 ןענָאמ ,ןטעב ,ןגערפ ןעמוק טסלָאז
 רימ רעביא טּפשמה:םוי םעד טָאג ייב
 ,ןפור טשינ ץלַא ךימ טעוװ טָאג ןוא
 לטייבנלייפ ןיימ ןוא ןקעטש ןבָארג ןיימ טימ ןזָאל ןוא

 ןטייצ יד ןופ ןדליוועג יד רעביא
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 ם ַא ט ש

 ,רענעלק ,רענעלק
 ,החּפשמ רעזנוא טרעוו ןיילק

 ,ןכָארבעגּפָא ןגייווצ עלַא דלַאב -- םַאטש ַא
 ואוו טשינ ואוו ךָאנ טרַאטש סע
 -- -- -- .סורַא גייווצ רעקיטעמוא רעניד ַא
 .זיוה רעזנוא ןופ ןרעמַאק עלַא קידייל דלַאב
 ---.סױרַא ,ןירַא ,סױרַא ייג ךיא
 ,םירדח עקידנגייווש יד רעביא
 טעברַאפ-סייו ןוא ליק ןעייטש סע

 ,םירבק עטיינשרַאפ יוװ ,ןטעב יד
 גנַאל םישדח ןגעלעג זיא ָאד
 ,קנַארק ןרהא-דוד רעטעפ רעד

 ןטָאש ַא יו ,הרובד עמומ יד
 ,ןסעזעג טעב ןייז ייב זיא
 גָאט ךָאנ גָאט יו ןעזעג
 ןשעל טרעהעגפיוא טשינ ךיז ןבָאה
 .טנעה ענייז ,ןקַאב ענייז ,ןגיוא ענייז

 ןרעטש ןייז רעביא רָאנ
 ,רעייפ ליטש ליק ַא טָאה

 ,רעיורט ןטצעל ןיא ,ןרעטיול ןיא
 ,טנערבעג העש רעטצעל רעד וצ זיב
 ,ָאד ןוא

 ,רדח ןטסלקנוט ,ןטסלָאמש ןיא
 ,ןגעלעג גנַאל טינ לקיזייא רעטעפ רעד זיא
 ןגערפ ןעמוקעג רעוו זיאס יװ ןטלעז

 ,טכַאמ רע סָאװ

 ,ןגעוו-אצוי-ןופ הלילח טשינ ,ןכש רעדמערפ ַא
 טכַאנרַאפ לָאמַא ןפַאכנײרַא ךיז טגעלפ

 ,ןגיובעג טעב ןקנַארק ןייז ייב ןציז ןוא
 געט עטצעל יד ןיא טָאה לקיזייא רעטעפ רעד
 ןגיוא ענייז רָאנ ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ןייק
 ,ךיז םורַא ןָאט קוק ַא ,ןענעפע רע טגעלפ
 ןכַאמרַאפ רעצ ןקידנגייוש טימ קירוצ ייז ןוא
 ,לגניא קירעיורט ַא ,דניק ַא יו זיא

 .ןעגנַאגעגסיױא ןגרָאמירפ ַא ןיא טנַאװ םייב
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 ,סנטָאש עקידנעלקַאװ:ךיז ,טײלעמירָא רָאּפ ַא
 ןעגנַאגעגכָאנ הטימ ןייז ךָאנ ענייז
 לטעב ןלָאמש םענרעזייא םניא ןוא
 .טקנַאצעגסיױא הרובד עמומ יד טָאה

 טייהרעמוטש ןבָאה עריא ןגיוא עטוג יד
 ןטעלג ןעמורפ טימ ןכעלטיא ףיוא טקוקעג

 ,טקנַאדעג ,טקנַאדעג ןוא
 ,ןטעבעגרעביא ,ןטעבעג

 ןטָאש ריא טָאה רעמָאט

 ;ןטָארטעגנָא ָאד ןצימע
  ָאד ןעוועג רעווש יז זיא רעמָאט
 ןגָארטרַאפ וצ החּפשמ ןיא ןצימע
 ןגָאז יודיוו ןייא ןיא ןטלַאהעג םוטש ןבָאה ןגיוא יד

 ןבעל לקיטש ריא רַאפ ןטעב הליחמ ןוא
 ,טרעטנָאלּפעגמוא ךיז טָאה יז ואוו תומא דלד יד
 : שיט רעטלַא רעד

 .סיפ עמורק יד טימ
 ,עדָאמאק ענעבירעגסיוא יד
 ,טכודסיוא רעדעי
 -- ,ןטָאש רעדעי
 ןבעגרַאפ ריא ןבָאה עלַא
 ריט רעד ןופ ריא טָאה ןעמ טניז ןוא
 ןגָארטעגסיױרא קיבייא ןוא דימת ףיואי

 ,העש ַא ןעגנַאגעגקעװַא טשינ זיא

 ,ןטכַארטליטש ןיא לָאז ךיא
 ,ךיז טימ טייקכילרע רעטסנייר ןיא

 ןגָאז שידק טשינ ריא ךָאנ

 ,הרוש רעליטש רעדעי ןיא םעניימ דיל ןדעי ןיא

 ,הרובק וצ ריא ךיא ריפ
 :וליּפַא רָאה ןייק ףיוא רעביא טשינ ביירט ךיא
 ,טמורפעג טימעג קיטעמוא ןיימ בָאה ךיא

 :עליטש םירפס ןיא ןייר טמערופעג

 -- ,םענורב ןרעטיול רעייז ןופ ור ןעקנורטעג

 םינּפ ןופ טָאה סָאװ דָאנעג ןייר ַאזַא רָאנ-

 ,דימת ןטכױלעגּפָארַא ריא

 .ןפָארטעגנָא טשינ ךיא בָאה
 טלעוו רעד ןופ המכח רערָאג ןופ
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 ןעניז ןוא ץרַאה ןיימ רַאפ זיא
 ןפָא ערַאּפש עטסלָאמש יד רָאנ

 ןעמוקוצ םיוק ןָאקכ
 ,תמא זמר לקערב ַא וצ
 הדמתה עטנַאּפשעגניײא ןיימ
 ןדאלעגרעביא טשינ ךימ טָאה

 .תוגרדמ ןוא ןעגנוכיירגרעד טימ

 זגורב קרַאטש ױזַא טשינ ןיבכ ןוא
 ,רַאפרעד טָאג ףיוא
 ,הגאד עטסנעלק ןיימ
 .רעצ רעטסגנירג ןיימ

 ןגעו סהרובד עמומ רעד ןופ רָאנ
 דלָאג עטסרעטיול סָאד טּפעשעג ךיא בָאה
 ןגייוש :טסייה סָאװ דסח ןופ

 ,לסיבַא ךָאנ ןביולג סָאװ יד ןופ ןיב ךיא
 ,לסילש ַא ןפיילשסיוא רעטרעוו ןופ ןָאק ןעמ זַא

 טנַאוז ַא ,ריט ַא ןכַאמפיוא ןוואורּפ ןוא
 טייקמוטש רעטרעיומרַאפ רעד ןופ
 טנָאלּפ לרוג רעזנוא ואוו

 -- -- ןשינעגָאלּפ ערעזנוא ןופ רעטנָאלּפ םעד
 קיריל ןופ ברַאפ רענרעדליגרעבליז רעד טימ
 ןבעגרעביא ָאד רעווש וצ ,רעווש רשפא זיא
 טייקכילרע עכילרעה עטוג יד
 ןבעל קילייה שידרע ריא ןופ

 רעקַאמשעגיָארג רעד טימ ןוואורּפ ךיז רשפא)
 עזָארּפ רעקיטומטוג ,רעקידעכאוו

 ( טלַאטשעג עלעדייא סָאד ןענעכייצ
 גנוי ןעוועג טשינ לָאמניײק זיא יז
 ,טלַא ןרָאװעג טשינ לָאמנייק ןוא
 םתסהנמ טָאה ןעזעגסיוא ױזַא רָאנ
 .ילע ןהכ ןטלַא ןרַאפ הנח רעטומ יד

 -- טלעוװ רעד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא זיא הרובד עמומ יד
 ,טכַארטרַאפ-קידהענכה -- ,בוטש רעד רעביא
 גנַאל ןהעש ןוא -- טסניד סטָאג
 .טכַאמעגטכערוצ טכַאנ-רעד'ךָאנ ןופ טעב סָאד
 טעלגעגסיוא ןשיק רעדעי טָאה
 ,ךַאז עקידעבעל עביל ַא יו
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 .טַאהעג טייצ טימ טלעוװ ַא

 טלעטשעגּפָא שממ ךיז טָאה גָאט רעד

 ,ןעגנַאגעגכָאנ ריא זיא ןוא
 ןעגנַאגעגכָאנ ריא טירט ייב טירט

 דניק ַא יו עלָאּפ רעד ייב

 :טעקרָאטעג ריא ןוא
 !ונ ,עמַאמ ,עמַאמ
 ביל-םירַאװ טָאה יז רָאנ
 : םיא ףיוא ןָאטעג-קוק ןקידעמַאמ ַא
 ,קידייל טינ ייטש ךיא זַא ,ךָאד טסעז וד
 ,וט ךיא זַא ,ךָאד טסעז
 ןלייא ,ןשינעפיול ,סורמוא עלַא שירַאנ יו
 ,טרַאװנגעק ריא ןיא ןעזעגסיוא ןבָאה סע

 ,ןלייצרעד וצ תואלפנ-השעמ
 גָאטײב טעּפש טָאה יז יו
 ןיילא -ןייא ךיז שיט םייב טצעזעגקוװַא
 סטרַאדרַאפ ַא טױרבטלַא לטפייר ַא ייב
 ,טהדועסעג ןוא ךעלימ זָאלגבלַאה ַא טימ

 ּפָאק םעד םורפ טלקָאשעג ןוא
 .ךלמ-ינדעמ ייב יו
 ,ךעליירפ ןעוועג טשינ זיא יז

 קיטעמוא ןעוועג טשינ
 ךיז טימ ץנַאג ױזַא רָאנ
 ,קידימת:טוג ןוא ,טוג ןוא
 טעב לָאמש קידייל ריא רַאפ

 ריקלַא ןטסגנע עמַאס ןיא
 דניזעג ןרָאװעג-ןיילק רעייז רעזנוא ןופ

 טנייה ָאמתסמ ךָאנ טייטש
 -- רעטסנעפ ןיא גָאט רעדנָאלב רעד

 יַאזַא עלעגניא ןדלָאג ַא
 :טעב םנופ עלָאּפ עסייוו יד טּפעלש סָאװ

 .עמַאמ ,עמַאמ
 טעּפש טפָאלש הרובד עמומ יד רָאנ
 טעּפש רעייז ,רעייז טפָאלש יז

 ור רערעטױל רעקידנדע-ןג ריא ןיא
 טלעוו רעד וצ רשפא ךיז טרעה ןוא
 .וצ למירד ןסייוו רעבליז ריא
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 ן מ ָא

 ,דיל שידיא ,ןרָאװעג טזיב וד ןייש יו

 .ןבעל וצ טייקטנלע ןיא ןיילַא ךיז רַאפ

 טירט ןקידרעטיצ ןייד רַאפ רעטיצ ךיא
 ןבעג רעטצעל ןיימ לעווש ןיימ ףיוא טסוט וד סָאװ

 שרעה טזיב ,ביוט טזיב ןוא לגיופ טזיב

 .עניד ןגייווצרענרעה עקידנליג טימ

 ,טסברעה רעגנוי ַא םַאטש ןטלַא ןַא ףיוא טזיב

 ףעניד ךיד ןוא טייקנייש ןייד רַאפ ןלַאפ וצ

 גָאט ןטסנעש ןופ ןענעגעזעג קנַארק טזיב
 .רעדעס יד ןיא קידנואוו רעמוז רעד טברַאטשס ןעוו

 קָאלג ןקיטנװָא ןַא ןופ ָאכע רעטייוו טזיב

 רעדער עטייוו ןופ לוקרעדיוו רעטנָאנ ןוא

 ,םיהַא טפיול סָאװ ךַאילש ןגנַאל ַא רעביא

 ןכיירגרעד םייה יד טשינ לָאמנייק ןיוש טעװ ןוא

 ,םיוב רעקיצנייא ןַא ןטרָאד טרַאטש םַאזנייא-טיוט

 ףכיור ענעגייא יד טימ ןגרָאװרעד -- רענעמיוק יד

 ןייש טזיב ןוא טנלע ליפיוזַא טסנָאמרעד

 .ןעמָאנ ןייד ןייז לָאז טשטנעבעג ,דיל שידיא ָא

 ?ןח רעקירעיורט ןייד טנָאמרעד סָאװ ןיא
 ןמָא :שידק סעלעגניא ַא ךָאנ טרעפטנע עדייז ַא
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 ב יו ט ש ַא

 רימ גָאז ןוא ןעמָאנ ןיימ ייב ןָא ךימ ףור
 .ןבעגרַאפ לקַאװ ןיימ רימ טסָאה וד זַא
 ןיוש טבעלעגרעביא ךיא בָאה ןיילַא ךיז
 ןבעל וצ ןטייווצ ַא רַאפ דיירפ רימ ביג
 ,טפַאשגנע יד ץרַאה ןיימ ןופ קעװַא רַאש
 .ארומ יד רימ טירט יד ןופ קעװַא םענ
 םישעמ עקיכָאװ ףיוא ןוואורּפ רימ זָאל
 .הרות ןופ טכילדלָאג סָאד ןסייבעצ

 רעדנעטש ןרעביא טגיוועג ןוא טגיוועג ךיז
 ,רענייב יד ןיא ןײרַא רימ דָאנעג סטָאג זיא
 -- ןסַאג ןופ ורמוא ןיא ךימ סױרַא ריפ
 .רענייטש ןוא רעייפ ןופ ןויטבמס ןיא
 ,סמערָא ןוא לסקַא עניימ קרַאטש ףיוא ביוה
 ,ןגיוא יד ןיא קערש רעד ןקוק ליוװ ךיא

 ןרעוו-וצ- ןכָארבעצ חכ רימ ביג
 ,ןגייב ןוא ןשטיינק וצ ךיז דימ ןיוש ןיב
 ,ןליטש וצ קיטייוז ןיימ חכ רימ ביג
 .ןענָאמ ןרעהפיוא טשינ לָאמנייק טעװ רע

 ביוטש-קנופ רענעשָאלרַאפ ַא ןרעוו ליוו ךיא
 ןענָאילימ ערעזנוא ןופ טױטישַא םניא
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 לגיל פ-רע בליז

 .א
 ןדנובעגוצ טנעָאנ ךימ טלַאה ָא

 .זיוה ןטלַא ןופ ןטָאש םוצ ,לעווש םוצ

 -- ,רעדנואוו רעשימייה רעד ,טלעוו עניילק יד

 ,סױרַא טשינ ץינערג ןייז ןופ ליווכ

 השורי-ןיילק ענעעזעגמוא יד

 טליּפש ןוא טולב ןיימ ןיא טמירַאװ סָאװ

 השוב ןוא רעצ ןדעי ןייא טליטש ןוא

 ,דלימ טרעוו ,ךָאנ טזָאל סעכ רעדעי ןוא
 ןכַאז יד ןבָאהביל ךָאנ ליוו ךיא
 ,ךיז רַאפ טשינ ןיוש ייז טעז רענייק סָאװ
 ןכַאװ-קיגָאטרַאפ ןדייז ןיימ ןעז ןוא
 .טכיל ןעיולב ןרַאפ רעטסנעפ םייב

 ,ןפָא ,רפס ןרַאפ דימת טשינ
 .טנעלעגנָא םערָא ןייז ףיוא -- רָאנ
 ןפָאלש סָאד ,טכַאנ יד ,ור יד לייוו יצ
 ;טדנעװעגּפָא ךיז םערב ןייז ןופ ןבָאה
 ,רעמעד ןרעטיול בילוצ זיולב יצ

 ,טנָאזירָאה ןטייוו ןיא ןקוק וצ
 רעמע ענירג טימ ןּפעש סנטָאש יו
 דלָאג קירעייפ-טיור חרזמ ןעירפ ןופ
 ,ןבילברַאפ לובג םענעי ןיא ךיא-טלָאװ יאוולה
 ונ ?טרָאד רימ טימ ןעוועג טלָאװ סָאװ
 ןבירשעג דיל ןיימ טלָאװ רערעדנַא ןַא
 הר רערעמ טימ רשפא ,סייוו רעוו
 ,ןעמוקעגמוא ןטרָאד זיא טלעוו ןיימ

 .גערב םייב םוא ךָאנ ָאד ייג ךיא ןוא
 ןעמואוושעג זיאס ואוו ,םיוש ןפיוא קוק
 .קעװַא ץלַא ךָאנ טמיווש ןוא --- ףיש ןיימ

 סעוועמ עקיבלעז יד ןענייז סעוועמ יד

 .ירפרעדניא ןקידרעטניװ םענעי ןופ
 סעּפע ןעיורטרַאפ ןוא ןָא ןעילפ ייז

 .יה-טינ םוצ ןוא גערב םוצ ,רימ וצ

 לגילפרעבליז רעייז ןופ רעטַאלפ רעד
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 ,טציא זיב רימ רעביא ץלַא ךָאנ טשיור
 לגיּפש רעטלַאק רעד ,יינש רעד ,םי רעד
 ,טצילברַאפ טשינ ךָאנ םערב ןיימ ןופ טָאה

 .ב
 ביל טָאה טָאג סָאװ יד

 ,רעדנוזַאב סיֹוא ייז טלייט ןוא
 ךיז ייב טסָארּפ רעייז ןענייז
 ,טרעדנואוורַאפ ,טשוחרַאפ ןבעל רָאנ
 דלָאג סדנַארבמער ןיא ןעייטש יז

 ,יווייס רעלטעב ןענייז ייז רָאנ
 םור טימ ייז טפרַאוװרַאפ ןעמ שטָאכ
 ,הוואג ןיא ייז טרַאנרַאפ ןעמ ןוא
 ךייל יד יוװ ביל ייז בָאה ךיא
 רעיוא ןַא יו ךַאו ךימ טלַאה סָאװ
 טיוט ןופ ךרָאש ןטסניד םוצ
 ,רעיול ףיוא בוטש לקניוו ןיא
 דיירפ יד יו ביל ייז בָאה ךיא

 ,ןפָאה עטסנגָאלשרעד יד סָאװ

 לייוורעד רעדניק יװ ןענָאק ןוא
 .ןפָאלשרעד ור ןיא טכַאנ יד
 ,ייֵז ךַאפ ךיא וט הליפת ןוא
 .ןטעב ןצימע רַאפ זומ ךיא לייוו
 ,דיא רעטלַא ןַא דלַאב ןיוש ןיבכ
 ןטעָאּפ רעדירב יד טימ גנוי שטָאכ

 יג
 ,ןבירטעג גרָאז רעכילמייהמוא ןופ
 ,ץוש ַא ךיז רַאפ טכוזעג ךיא בָאה
 ,ןבירשרַאפ ךיז ןביול ןיא בָאה ןוא

 ,סטוג-ןוא:בָאה ןיימ ןבילקעג טרָאד ןוא
 ,טלשירקעצ דנילב תילכת ןוא ץונ בָאה

 ,שַא ףיוא טביוטשעצ ןוא טלקערבעצ
 ,לשיד םענעדלָאג ןיא טנַאּפשעגניײא ךיז

 ,סַאג רעָאלב רעד ךרוד ןעגנַאגעג
 ,עיורג ַא ןעוועג דָארג זיא סַאג יד
 ,טזיילעגפיוא טייקיורג ריא בָאהכ רָאנ
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 רעיורט רעטסרעווש רעד טרעוו רעדיל ןיא

 ,טסיירט זיב קיטכיזרוד טרעטיילרעד
 ,ילאערטנאמה זפילא טניירפ ןיימ
 ,ןייבעג ןיימ וצ תונעט ךָאנ ץלַא טָאה
 עילאק הכרעמ יד ךיז ךַאמכ סָאװ

 .ןיילק ןוא סיורג ןוא ךיור ןוא ךיוה ייב

 רעדַאנַאק רעד טָא ,ךָאנ םימת ַא
 זיורב ןייק טשינ וליפַא טעז רע ןוא
 טרעטַאּפעצ קידרצוא ָאד בָאהכ סָאװ
 ,זיוה-לַאגיס סָאד טרינימרעטנוא ןוא

 ,םינָארַאנ ןייק טשינ ,עניימ רעדניק יד רָאנ
 ;דַאשט ַא ףיוא ןיבמ ַא ןענייז ןוא
 ,םיאנוש עניימ ןופ גולק ןכַאל ייז

 ,טַאלב רימ טימ דימת ןגָאלש ןוא
 טנרָאװַאב טשינ ךַאזנייק ָאד בָאהכ סָאװ
 ,ךַאד רעד בוטש ןופ שזַא ךיז טביוהס זַא

 ןרָאי יד ךיז רַאפ עטַאט ,ןבָאה רימ
 ,ךַאװ רעד ףיוא דימת ןעייטש ןוא
 ,סע וטרעד ,ןָאט ָאד טספרַאד וד סָאװ ןוא
 .טנעה ענייד ןיא טשינ רעטיצ ןייק
 תועט ןייק לָאמַא טשינ ָאד טכַאמ רעוו
 ,טדנעלברַאפ טלעוו ןוא ךיז ןופ טרעוו ןוא

 רעדנואוו ןתמא םעד טעזרעד סָאװ רעד
 ,גיוא ךילרע ןַא טימ דרע רעד טָא ןופ !

 טרעדנוזעגּפָא ןוא טפַאגרַאפ ןייטש טביילב
 גיונרַאפ ןקיטכרָאפ-קיביײא ןיא
 םענייא ןדעי רַאפ ןוא ןײלַא ךיז רַאפ
 טָאג ייב טַאהעג טרעוו יד טָאה סָאװ
 ןענחַאב טלעוװ יד לעכיימש ַא ןייז טימ

 ,דָאנעג טרָאװ ַא טימ ריא ןלייה ןוא

 יו
 ,טנרעלעג טָאה רעװַאלצַארב רעד זַא

 :ןעגנוזעג ןענערעל ןייז טָאה

 ..םלועה םויל ריש רומזמ

 ,הרותה םויל ריש רומזמ

 .גָאטקרַאמה םויל ריִׁש רומזמ
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 .גָאטקרַאמ ןטוג ַא ףיוא-לעטש ,טָאג
 רעפרעד עלא ןופ ףיונוצ ריפ
 .סעייוג ןוא םייוג ,סנגָאװ ,ןרופ
 .הודח ןוא דיירפ טימ דירַאי ַא
 ,היח תולוק ןוא שנטנעמ תולוק

 ,ןעקעמ ךעלבלעק ןוא ךעלעפעש
 ,ןעשזריה ךעלדרעפ
 .ןעקורומ תומהב
 תולוק-ילוק עלַא יד ןופ
 .ןוגינ ַא טכַאנרַאפ ּפָא ךיז טלעטש

 ,רעטוג ַא ןוא רעדלימ ַאזַא
 : ןגיוורַאפ דניק ַא יוז גָאט ןדימ םעד
 ,גָאטקרַאמ רעטוג ,עיל-ויל-ילייא
 ןעגנורּפשעגּפָא ,ןעגנולקעגּפָא
 ,סנפיוה רעביא ,סנגָאװ רעביא
 .המוהמ-דליוו ןוא יורטש ןוא ביוטש
 ,גָאטקרַאמ רעדימ .,עיל-ויל-ילייא

 יה
 רימ ףלעה ,רימ ףלעה ָא
 ןבעל ןיימ רענייר ןעמוקנָא רימ לָאזס
 האנק רעקירעיורט רעקימס ןָא ןענָאק לָאזכ
 ,ןייגייברַאפ ָאד גָאט ןיימ
 : ,ךיז םורַא ןקוק טשינ
 ,ךימ טעזרַאפ ןוא טעז סע רעװ ןעז טשינ
 טסואוועג טָאה עטַאט ןיימ יװױזַא ןסיוו ליווכ
 םעלַא םעד ןופ טרעוו ןלעװָאװ םעד
 ךיז ןיא לסקַא עטערונרַאפ טימ ןייג ןוא

 .לגילפ עטלגיזרַאפ ,עטכַאמרַאפ טימ
 .למיה םעד ןזײרקמורַא ךיז ןוז יד קיאור לָאז
 לשמ ןייק ןייז טשינ רימ רעלדָא רעד לָאז
 ןכיוה ןופ ןוא ץלָאטש ןופ ,הרובג ןופ
 טסברַאה גערב םייב םיוב ןופ טייקליטש יד לָאז

 ןטָאש ַא ןוא ץוש ַא ָאד ןייז רימ
 .הסיפת ַא יו העש יד ךָאנ גנע רימ זיא לייוורעד
 לּפערט טשרע קיצנייא ןַא ףוֵא ףױרַא םיוק טערטכ ןוא
 .תוכלמ ןשרעלטעב ןקיליײה ןיימ וצ
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 לר עייפ ַא

 ,קישטעּפירּפ רעד ָאטשינ
 ,לרעייפ סָאד ָאטשינ

 ךעלעגניא יד ָאטשינ

 .ערעייט ,עטוג יד

 .טלַאק ןוא טסיוו זיא סַאג ןיא

 ,ךָאנ רעטלעק זיא בוטש ןיא
 ,ךָאנ רעטלעק זיא בוטש ןיא
 ,טלָא ןוא יורג זיא יבר רעד
 .ךָאנ רעטלע -- רעיורט רעד
 ,גָאז ,רעיורט ,רעיורט .ונ
 .תיב ,ףלַא ,רעיורט ,גָאז

 ,גָאט רעד טסיוו זיא יווייס
 ,טגנערב ןגרָאמ רעד סָאװ ןוא
 ,טסייוו וד ,ליואוו סע טסייוו וד

 ,ריד רַאפ דוס ןייק טשינ זיא
 ,ריד רַאפ דוס ןייק טשינ זיא

 ,טקנעש םולח רעד סָאװ ןוא

 .ריד רַאפ דָאנעג ןייק טשינ

 ךס ַא טקנעש םולח רעד
 .קירוצ רעמ ךָאנ טמענ ןוא
 ,ךַאד םענעדלָאגניג ַא

 ,קירטש ַא טימ ןקלַאב ַא
 ,דײשַאב רעד זיא קירטש יד
 ?ױזַא טשינ זיא -- רַאװ יד
 ?ױזַא טשינ ןעד --- רַאװ יד
 טיוט רעד ןָא טמוק ףרָאד ןופ
 .יוג ַא יוז ,לצלעּפ ַא ןיא

 ,טינ ץעגרעניא טייג רע

 :טײז-ַא-ןופ טקוק רָאנ
 ,דיא ַא טרָאד ןוא ָאד ךָאנ
 .טיילק א ןוא לביטש ַא
 ? טקוקרַאפ ָאד ייז רע טָאה
 ?ןעזרַאפ ָאד ייז רע טָאה
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 ?ןעזרַאפ ָאד ייז רע טָאה
 .טקוצ לסקַא רעקיציּפש ןייז

 ןעשעג ךָאנ ןָאק גנידצלַא

 טרָאד רע טעזרעד ךָאנ ןוא
 :יוג רענעטלָאשרַאפ רעד ,טיוט רעד
 דרָאב רעסייוו ַא טימ דיא ַא
 ייוצ ךעלגניא עניילק ןוא

 שיט ןצראווש םייב ןציז ייז
 ,טערב ןטעקַאנ ןופ ןענרעל ןוא

 ,טערב ןליוה ןופ ןענרעל
 טסיוו ןוא טלַאק זיא גָאט רעד

 ,טעּפש ןרעוו ןיוש טמענס ןוא
 ,םיא סָאד ךיז טמולח יצ

 ?ָאד טָא ,טיוט םעד -- ,יוג םעד

 :םיטש עניד ַא טרעה רע

 .ָא ףלַא ץמק
 ,ָא ףלַא ץמק
 ןיהַא ּפָאק םעד טיירד רע
 :קירוצ ּפָאק םעד טיירד רע
 ,ןךיד טנוגינ ןוגינ ַא
 ,ןיד טנוגינ ןוגינ ַא
 ,גיוו ַא טגיוו עמַאמ ַא

 דלַאב ןפיול ליוו רע ןוא
 :טרָאד -- ןוא ָאד ןלייצרעד

 ,טלַא ןוא ץרַאװש הברוח ַא
 .דרָאב ַא טימ יבר ַא
 ,ייווצ טרָאד ךעלעגניא ןוא
 ,טײז-ַא-ןופ ץעגרע ןוא
 טײז-ַא-ןופ ץעגרע טרָאד
 ,יולבלמיה יו -- םיטש ַא
 .דייז רעניד יו לוק ַא

 יגיוו ַא ליטש טגיוו לוק סָאד
 דלַאװ ןיא רַאה םוצ טפיול רע

 ,זיא סָאד ואוו טשינ טסייוו רע
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 ,קירטש ַא ףיוא לגיוו ַא

 ,סיפ עניד סעמאמ ַא

 ,טלַאק ןוא ליוה זיא םורָא
 ?ןייז סע לָאז עשז-ואוו זיא

 ,דלַאװ ןיא רש םוצ טפיול רע
 ,ןייצ יד םיא ןּפַאלקס ןוא

 ןיהַא ךָאנ םיא טפיולס ןוא

 / .דרָאב עטלַא עסייוו יד
 יד ןדייז יו םיטש יד
 :טרָאװ עקידנוגינס ןוא

 : לָאמַא ךָאנ ןוא ךָאנ גָאז
 .דרָאב ַא טימ עדייז ַא

 : לָאמַא ךָאנ ןוא ךָאנ גָאז
 .טרָאװ עשידיא עסיז סָאד

 טרַאטש תוברוח יד ןופ ןוא
 ,סױרַא קישטעּפירּפ ַא
 ,טכַאנ-ןוא-גָאט רעטסיװ זיאס
 ,סױרַא םיוק םיא טעז ןעמ

 ? גָאט ןרעוו ןיוש טעוװ ןעוו

 ! גָאס ןרעוו ןיוש טעװ ןעוו

 .רערעייט ןרעוו טעווס

 קישטעּפירּפ ןפיוא ןוא
 ,לרעייפ רעזנוא טנערב
 טנרעל יבר רעד ןוא
 -- -- ךעלרעדניק עניילק יד טימ

 ? ךילרעדנואוו טשינ סָאד זיא
 ?ךילרעדנואוו טשינ סָאד זיא

 ,ךילרעדנואוו לָאמנייא ןיוש
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 שודקה טישעב רעד

 הליפת ַא טָאהעג טָאה בוט םש לעב רעד
 ןטעב ריא טרעהעג טשינ םיא טָאה רענייק סָאװ

 / .. .םישעמ ענייז עלַא ןיא ןעוועג זיא יז
 ןצכעוט ןוא דייר ענייז עלַא רעטניה

 םישוח עלַא ,םירביא ענייז עלַא ןיא
 .ןגיוא ענייז ןופ טכיל םניא ךָאנ רעמ ןוא
 ,לוק ןופ טייקרעטיול רעד ןיא ךָאנ רערעמ ןוא
 : לָאמ עלַא ןוא םוטעמוא ןדיא טימ טדערעג טָאה רע ןעוו

 שילָאּפ שרדמ תיב םניא ,קראמ ןיא
 | ,הניכשה תולג ןגעוו

 תולג ןופ הניכש רעד ןגעוו ןוא

 טעמוא ןיא ייס ןדיא רעביא ןטכיולעג טָאה סָאװ
 ,דימת ,קידנעטש --- .,ןדיירפ ןיא ייס

 סמשלעב םעד הליפת עקיזָאד יד ןוא

 ,םעד ןיא עקַאט ןענַאטשַאב זיא
 טלעװ רעד ףיוא וצרעהַא םיא טָאה טָאג סָאװ
 ,טלעצעג טלַא סבקעי ןוא --- טכַארבעגּפָארַא
 טימ עמַאס רעד ןיא םיא טָאה רע סָאװ ןוא
 ,דיא רעילָאדָאּפ רעטסָארּפ ַא --- טריפעגניירַא קלָאפ ןופ
 ,ךיוא רוביד רעד ןוא טושּפ השבלה יד

 םיוב ַא טסקַאװרעד רעדינ עמַאסרעדנופ
 .ךיוה רעטרעשַאב ןייז וצ ךיוא ָאד

 ,םייל רעשידרע רעד טימ ןסקַאװרַאפ רעכילבייל סָאװ
 ,םייח יד -- טלעװ יד רענעגייא ןוא רעמירַאװ ץלַא
 ,ךיוה רעטרעשַאב ןיימ וצ ןביוהרעד ָאד ןיב ךיא ןוא
 ,ךיילג ןדיא עלַא טימ ןיבכ לייוו
 ,רַאפרעד ,טָאג ,םענייד ןעמָאנ םעד ביולכ ןוא
 ,רעצ ןיימ ךיוא זיא רעצ סלארשי לכ סָאװ
 זייב רעביא ןוחצינ-סיורג סלארשי לכ ןוא
 .טסיירט ענייר ןוא עכילרע ןיימ ךיוא זיא
 רימ רעביא הטילש ןייק טשינ ןטש רעד טָאהס ןוא

 .ריט יד בוטש ןיימ וצ ןלעטש רעכעה לּפערט ַא

 ,לעווש ןיימ ךרוד רבד לעב רעד טשינ טזָאל רע
 ,לעג ןוא טיור ןוא יולב ךעלצנערק רימ טגנערב רע
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 ,טלעצעג ןיימ ןופ לדיטשייב ןפיוא ייז טגנעה ןוא
 ,טרָאד ןופ ּפָארַא טייהרעליטש ייז םענ ךיא
 טרָאװ ַא ןָא ,הנעט א ןָא

 ,רָאנ רעגניפ םעניד ןטימ הזוזמ יד ךיא רירַאב
 ,רָאלק ,רבד לעב םעד ,םיא טרעווס ןוא

 ,גונעג רימ רַאפ זיא ידש לא ןופ תראפת יד זַא

 .גולק ןוא יולש זיא רע ,שחנ רעד טוג סע טייטשרַאפ רע
 לוטש א יורטש ןופ ןטכָאלפעגסיוא לָאמַא ןבָאה ייז
 ןָאטעג-בילוצ ליואוו ייז ךיא בָאה ,רימ רַאפ
 :טגָאזעג ייז וצ בָאה ןוא םיא ןיא טצעזַאב ךיז ןוא
 ,גָאט --- למיה רעד יוװ ןוא ןירג זיא דלעפ סָאד יו טָא
 ןָארט רענרעיורטש ,רעכַאװש רעד רימ זיא ױזַא
 ,טכענק-סטָאג ןעמירָא ןַא רַאפ לוטש-תוכלמ ַא
 ,ךלמ ןייז וצ יואר םיא ףיוא זיא ךייא ןופ רעכעלטיא
 ,ךלוה רעייא זיא ךלוה ןיימ

 ,טשינ-טשינרָאג טימ ךייא ןופ טלייטעגסיוא טשינ ךיז בָאהּכ
 סנ ןסיורג ןיא ךייא ןופ רעכעלטיא יװ ביולג ךיא
 ,ןעוו טשינ סייוו ךיא --- ןעשעג זנוא טימ ףרַאד סָאװ
 ,קיטכיל זיאס ,דנילב טשינ זיא ןסיוו טשינ ןיימ רָאנ

 טשינ גָאי ,טשינ ביירט ךיא ,קיאורמוא טשינ ןיב ךיא
 .געוו ןטייוו ,ןרעווש ןרעביא שטייב ַא טימ ןוחטב םעד

 ינעט ערעזנוא רעביא ,ןדיא ,הטילש ןייק טשינ ןבָאה רימ
 ,ןרעטַאמרַאפ טשינ ייז רָאט ןעמ ןוא
 יז רַאפ ךיוא זיא טקַארט רעד

 ,רעווש ןוא גרַאבדַא-ףױרַא
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 .ׂשואי בוצ

 טָאה עטַאט רעד :טגָאזעג טָאה עמַאמ ןיימ

 ,הנומא טַאהעג טָאה ןוא טפָאהעג ריד ףיוא

 דָאנעג ןייר קיטכיל סטָאג ריד ךרוד טָאהס זַא

 .ןענופעג טרָא ןַא קירוצ בוטש רעזנוא ןיא

 יאדכ זיאס רָאנ ,גנַאל ןטרַאװ ןפרַאד טע'מ
 ,ןגרָאז ערעווש אשמ יד ןוא ןטרַאװ סָאד
 ,ייברַאפ טייקיבייא ןַא יו טייג גָאט רעדעי ןוא
 .ןגרָאמ רעד רענעפילשעג ,רעטקילָאטשירקסיױא -- ןוא

 ,רָאי קיצפופ וצ ָאד קיביױלג ךָאנ זיאמ זַא טוג זיאס

 ,ןביירש וצ סָאװ ,ןטכַארט וצ סָאװ ךָאנ טָאהמ ןוא

 רָאװ ץוצינ ַא שטָאכ םולח םענעכָארבעצ ןופ ןכַאמ ןוא

 ,ןביילברעביא ,ןבעלרעביא ךיד טעװ סָאװ

 ,רימ ףיוא טגיײלרַאפ ךיז קפס רעד טָאהס ליפיוו ןוא
 .ןגָארטרעד ףױרַא-געוו ,רעכעה םיא ךיא בָאה

 ,ריט רעטשטנעבעג ַא וצ טכַארברעד םיא דימת ןוא !
 .ןגָאז ןגרָאמטוג יינ-גנוי טרעהעג יײנסָאדנופ ןוא

 יווייס רימ זיא רעווש רָאנ ,דָאנעג ןרַאפ קנַאד ךיא

 ןדײרעטנורַא טשינ לָאמנייק ןיוש לעווכ זַא

 ,ינק ןיימ טכערב ןוא טימעג ןיימ טקידימס סָאװ

 .קידייל למיה םעד טכַאמ ןוא ,דרע יד טעוועטסיוװ ןוא
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 רענייש רעד

 ןעלטעב זנוא וצ ןעמוק טגעלפ ןַאמירָא ןַא

 ,רעדנַאלב ַא ,דרָאב ַא טימ רענייש ַא ןוא רעכיוה ַא

 טמולחרַאפ ןוא עַָאלב-ךילָארג ענייז ןגיוא יד
 ,םענױזַא ןַאמירַא ןַא טעז ןעמ יװ ןטלעז

 ,קיטנַארט ןוא טלעגרַאפ סנייז שובלמ סָאד שטָאכ
 ןרָאפעצ ןוא טעּפָאילשעצ ענייז ךיש יד שטָאכ

 םינּפ קיטכיל ןייז ןופ טייקנייש יד ןופרעד זיא
 .ןרָאװעג טשינ טנטָאשרַאֿפ רָאה ןייק ףיוא

 ,טלטעבעג ןוא ןענַאטשעג לעווש םייב זיא רע זַא

 ןבעגעג קוק ןעָאלב ןדלימ ַא רָאנ טָאה ןוא
 ,ןפרָאװרַאפ טרָאװ ןייק טשינ וליפַא רעטסמירַא רעד טָאה
 .ןבעגעג ןוא ןשָארג ןטצעל ַא טצַארקעגסיוא

 :ןטכַארט םענדָאמ טימ טקוקעגכָאנ םיא ךָאנרעד ןוא
 ןעזסיוא ןקידתוכלמ ןטימ ןויבא רעד רע זיא רעוו
 ,ןצלָאטש םעד ּפָאק ןפיוא לטיה םענעכָארקעגּפָא ןטימ

 ?עסיורג יד ךיש יד טימ ןוא גנַאג םענייש ןטימ

 טשינרָאג ךיז טמעש רע ןוא רע טמוק ןענַאװנופ ןוא
 ןגיוא ענייש ערעטיול ,עָאלב עכלעזַא טימ
 ,עבטמ רעד ףיוא ךיז ןקוקרַאפ ןוא ןעלטעב ,ןטעב
 ?ןןגיובעגנייא טשינרָאג ,ןייגּפָא רעצלָאטש ַא ןוא

 ,ןלעוװש ףיוא רעייגמוא ,םינויבא זא ,ןסייוו עלַא
 ,ןטלַאהַאב טשינ השוב רעלעקנוט רעייז ןֹופ ךיז ןענָאק
 ,ןּפיל עטמירקעגסיוא-קירעיורט יד ףיוא יז טגיל םענייא
 ,ןטלַאּפ םנופ סעלָאּפ עקיבױטש עגנַאל יד ףיוא --- םענייא

 ןעּפירכ קירעזייה ןימ ַאזַא -- לוק םניא -- םענייא
 ,טלקערבעצ זלַאה ןיא ךיז ןטלָאװ רעטרעװ יד יו

 עלַא טימ ךיז טכַאד ךיילג טייג : גנַאג םניא -- םענייא
 ,לקַאװ ַא ךיז רע טוט לעווש-ריט רעדעי ףיוא ןוא

 הרובג רעדנַא ןַא רָאנ ךיז קירוצ יצ א ןוא

 ,סעּפַאל עקידנעגנַאװצ עריא ןיא טסעפ םיא טלַאה
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 ,ךיז םעש טינ :ריט רעד וצ םיא טּפוטש יז ןוא
 .תבש ןגנַאל ַא ןעורּפָא ךיז טסעװ ,קיטיירפ ןיוש זיאס

 ,עסייוו ַא דמעה ַא ןָאטרעביא ןוא טנעה יד ןשַאװּפָא
 .תונויזב ערעטיב עלַא ןופ ןפָאלשסיוא ךיז ןוא

 ןויבא ךלמ ןצלָאטש םעד ןוא םענייש םעד ,םיא

 .עגױזַא ,סענעטָאש עכלעזַא טײלַאב טשינ לָאמנייק ןבָאה

 עלעה ַא ןייש ַא טלַאפ םינּפ ךילרעה ןימ ַאזַא ןופ

 ,העולב-העורק ןוא ביוטש ,דגב ןקידעטַאמש ןרעביא

 ןטײרּפש ךיז דרָאב ןייז ןופ טוט ןח רעקידסוחי א ןוא

 .ןעוט ייז סָאװ ףיוא ןוא םינויבא ערעדנַא עלַא רעביא

 ןגָאז לָאמנייא טשינ טגעלפ םולש עדייז רעד ןוא
 ,רעסיורג ַא סנ ַאזַא ןפערט ךָאנ לָאמַא טעוו סע זַא

 ןזייוו ךיז קרַאמ ןפיוא טעוו רעד:טָא ןַאמירָא רעד ןוא

 .רסיק רעשידיא ַא יװ ,שובלמ-תוכלמ ןייז ןיא

 סרעסקעז עטלַא ,סנשָארג ,עלַא סהטורּפ יד ןוא

 .ןפרַאװו סעינעשעק יד ןופ ןעמענ גנולצולּפ רע טעוו

 -- רעּפוק ןטלמישרַאפ ןופ סנשָארג ןייק טשינ

 ,ןפרַאש ַא ןייש ַא טימ ןעשטשילב סָאװ דלָאג ךעלדנער רָאנ
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 לו ק ַא

 ,רבח ןיוש ןעמעלַא טימ ןיב ךיא
 ,ןייבעג ןגייא ןיימ ,ךיוא ןיוש ריד טימ
 רעװַאשז ןרעטיב םעד רָאג ןופ טכַאמעג
 ,ןייר ,טרעטיילעג ,דלָאג-ןיג ,דלָאג ןיד

 טנכײצעגנָא רָאנ רימ זיאס ליפיוו ןוא
 ,ָאד ןבעל וצ ןוא ָאד ןייגמוא וצ

 ןכיילברַאפ געט יד ביוש ןיימ ךרוד ןלעוו

 :העש עטעּפש יד טעװ ,ליואוו ןעלכיימש ןוא

 ןדירפוצ ןוא קיאור ױזַא ןיב
 רימ טימ ָאד ךָאנ ץלַא טזיב וד סָאװ

 רעדיל ענייד טסרפוס ןוא טסציז ןוא
 ,ךיּפַאּפ ָארג ןוא טסָארּפ ךעלקיטש ףיוא

 ןקוק טומטוג ןליטש טימ ביל בָאהכ
 ,ךיז טימ טייקטקיאורַאב ןייד ףיוא
 ןקור םענעגיובעג-ןיד ןייד ףיוא ןוא
 ,ךיק ןיא שיט-לקניוו ןטלַא םייב

 ןדירפוצ ןוא ךילקילג ױזַא ןיב
 טכיזעג ןייד רעביא יװ ןעז וצ

 טייקדימ יד ןוא שואי רעד ןייא טור
 טכיל ַאזַא טור םערב ןייד ףיוא ןוא

 ,םולשה וילע ,סנטַאט ןייד ףיוא יו
 ,טכַאנ רעד ןיא ןסעזרַאפ ךיז זיא רע ןעוו
 םולח ןכיוה ַא טַאהעג טָאה ןוא

 ,טכַארבעג טייוו-ךיסייוו ןופ ,סייוו רעוו

 לגיוו ןייד רעביא טרָאד רע טָאה םתסמ

 ,בייל ןייד ןיא ןיוש טכיױהעגניײרַא
 לגילפ ןעמוקַאב ץרַאה ןייד טָאהס ןוא

 .ביוט ַא ןופ לגילפ עסייוו יד



 ,ןטיה ייז -- ןעוועג ךָאי רערעווש ַא

 ,דניצַא זיב ןטלַאה ייז ץנַאג ןוא
 ןטילב ערָאלק יד ןרילרַאפ טשינ ןוא
 .טניוו ןטסיװ ןיא ,טכַאנ רעדנילב ןיא

 ןבעגעג ןוקית ַא טימרעד טסָאה וד

 רוד ןייד ןופ עלַא יא ,ךיז יא
 ןבעל טקידנואוורַאפ ַא ןגָארט סָאװ
 .רַאװ עקנַארק ,ענעכָארבעצ ַא ןוא

 .ןדירפוצ ןוא ךילדירפ ױזַא ןיבכ

 ,גערב רעזנוא ייב ךָאנ ךיד עז ךיא סָאװ

 ןדיא ןליטש ,ןקיטכיל ןימ ַאזַא

 יגעט ענייז ןופ טעפש רערָאלק ןיא
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 ...וצ

 ריא ךיא יורטרַאפ ריד ףיוא
 -- טײקמירָא עליטש ,ענייש ןיימ

 ,ןבעל ןייד רַאפ האווצ ןוא השורי ןיימ
 טלעװ ןעלקניוו ריפ עניימ ןעמעשרַאפ טשינ טסעוו

 .רעטָאפ ןייד ןוא רערעל ןייד ןעוועג ןיבכ ואוו

 ,קעה םניא ָאד רעווש ןבעל ריד ךיז טעווס
 ,טײקרַאטש ןייד ןעועג בָאהכ -- רָאנ
 .עשלַאפ יד ןופ טפַאשביל יד ןעד וטספרַאד יצ
 ןײלַא ןייז ןענָאק ָאד וטסעוװ ,ךיא יו

 הנוכש רערָאלק ןייד ןיא

 .תמא ןייד ןוא רעיורט ןייד ןופ
 ךָאנ ןוואורּפ לָאמניא טשינ טעוװ סםַאזנייא יד

 ,ןבעליןוא-בייל ןייד רעביא טנעוו יד ןקירדפיונוצ

 .ןדייל ןענָאק טסעוו וד --- רָאנ
 םָאטש ןטלַא רעזנוא ןופ עלַא ,עלַא
 ןויסנ ילעב עטוואורּפעגסיוא ןענייז
 .רעדינ ןוא ןיילק עמַאס רעייז ןיא
 ,ןסקַאװעגסיוא ןענייז ייז ןעוו ןוא
 לקניפ ןטשרע םעד ןָאטעג טָאה לכש רעייז ןוא
 ,לפייווצ ןופ טכילטנעמיד ןפרַאש ןטימ
 המכח רעכיוה ןופ רעטעגּפָא עלַא ןוא
 -- ,ןקירב ענעריּפַאּפ יד ןופ טלקַאװעגּפָארַא ןבָאה

 דניזעגמַאטש רעזנוא ךיז טָאה טלָאמעד ךיוא

 .ןעלמוט-ןטלעוו עלַא ןופ סַאגרעטניה ןיא ליטש ןטלַאהעג

 .ץלָאטש רעמורפ ןיימ ןוא ןדירפ ןיימ

 ביילבכ טרעטייוורעד יװ ןוא ,דמערפ יו

 ,הפשא ןופ ענעמוקעגפיוא עלַא ןופ
 .םיבוטמוי ענעמוקעגפיואזיינ טרָאד טעװַארּפמ

 ,ןיהַא טרַאנרַאפ טכַאנרַאפ לָאמַא ןעמ טָאה ךימ ךיוא

 ,טּפַאכעגסױרַא ריט רעטניה רעטלַאק ַא ךרוד ךיז בָאהכ רָאנ

 ,ןטרָאד טשינ ךיז ךיא זייוו רערעמ -- ןוא

 ןשַאורעד םיוק ךיז בָאה ךיא
 ,טייקרעדנוזעגּפָא רעפיט ןיא
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 .תודדובתה רערעטיול .,רעקידנגייווש ןיא
 ןייגוצפיורַא טציא רימ זיא רעגנירג ןוא
 ףיורַא-גרַאב עקשעטס רעד ףיוא
 רעדירב עטדײשעגּפָא-ירפ ערעטלע עניימ וצ

 ,ןבייל השמ ןוא ןדלעפנזָאר סירָאמ ןופ ךעלגרעב יד וצ
 ,ךיז טּפשמרַאפ ןוא טּפשמעג עלא ןבָאה ייז
 ,הדירי ןופ רעדינ עמַאס רעד ןיא ךיז טצעזַאב
 ,ךַאד ןעלקנוט ,ןטרעכעלעצ ַא רעטנוא
 רעסַאװ טימ טיורב ףיוא טבעלעג
 .רעגנוה טימ שואי ףיוא ןוא

 - ךַאװ ץינערג ןכילרע רעייז רעביא ןטלַאהעג ןוא
 טלטניּפרַאפ טָאה ןרעטש רעטצעל רעד זיב
 ,ןשָאלעגסיױא ךיז ןוא
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 ךָאװטימל רומזמ

 ביול ןיימ וצ םענ ,ךָאװטימ רעטסָארּפ ,ָא
 .רענייש ןייד טײקטושּפ-סיורג ןייד רַאֿפ
 ביוטש ןייד ןופ ןוא רעדינ ןייד ןופ זַא
 ,רענייר רעד גָאט -תבש רעד ףיוא טייג

 ןיורק רענרעבליז ןייז ןיא ףיוא טייג רע
 ןטכייל ענייז ןגיוא יד ןופ ןוא
 ןיול רעטוג רעד -- הוודח יא ,ור יא

 .ןכיירגרעד עכילרע יד סָאװ

 טנַאה ענייר יד ?עכילרע יד ןענייז רעוו

 רעטוג רעד יִמ ריא טימ טקיליײה סָאװ

 ,טנַאװ יד דניזעגזיוה ןוא ךיז רַאפ
 ,רעטופ-טימ-טיורב לטפייר סָאד ,שיט םעד

 זיוה לקניוו ןיא ןוא לּפע ןבלַאה םעד

 ןפָאלש עקיאור סָאד ,טעב עלָאמש סָאד

 סיורג ןוא ךיוה טזיב ,ךָאװטימ רעטסָארּפ ָא
 לעפָאטנַאּפ עקיטכַאנרַאפ ענייד ןיא

 ;ַּפָא ךיז סיפ עדימ יד טסור וד ואוו
 ; הגשה ןייד טקיליײה סָאװ ךוב סָאד

 ּפָאק ןייד רעביא ןרעבליז עכיילב סָאד
 ,ןגָאט ןָא טביוה רעטלע עסייוו יד ןעוו

 רַאנ רענדָאמ ַאזַא ןעוועג ךיא ןיב סָאװ

 ןטייקכילרעייפ ,ךעלרעייפ םוא טכוז סָאװ
 רַאה רעטוג ,רעכילרע טזיב וד זַא
 ,ןטיונק ענעדלָאג טימ געט יד טסדניצ ןוא

 ןעוועג יז טלָאװ שינעדנעלב עטסיוו ַא
 ןגעקטנַא טשינ ריא טסלָאז וד ןעוו ,ןוז יד
 ןעשעגסיורג ריא ןוא ןײגסױרַא ןגרָאמירפ
 ןגעוו עלַא רעביא ןעגנילקפיוא טשינ
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 ,ּפָאק ןטימ טגיילעגנָא טלָאװ ןָאה רעד

 ,ןקָארשעגרעביא ךיז ןוא ןָאטעג-יירק ַא
 ,ּפָארַא ןַאקרַאּפ םנופ ןָאטעג-גנורּפש ַא
 ,ןקָאז יד ןיא ןיײלַא ךיז ןופ ןפָאלטנַא ןוא

 טלעטשעגפיוא טַאטשקרעװ ַא טסָאה וד רעבָא

 ,ןרעה וצ ןוא ןעז וצ היחמ ַא זיאס ןוא
 טלעוו עקיכָאװ ןייד טעװרָאה ןוא טעברַאס יו
 .ןרעש םוצ ףָאש ַא זיא העש רעדעי ןוא

 לָאװ עמירַאװ יד ןָא ריא טסקַאװ סע
 .וליפַא םוא ךָאנ ךיז טקוק ןעמ רעדייא
 לוק ןיימ ףיוא ביוהכ ,ךָאװטימ רעטסָארּפ ַא
 ,הליפת ןיא ,דיירפ ןיא ,קנַאד ןוא ביול ןוא
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 גערב רעדימ

 ,סיוא טינ לָאמנייק ָאד ךיז ןזָאל רעדיל יד
 .ןעמַארג יד לסיבַא ךיז ןרעדנע סע

 ,דלעפ םענעגייא םעד ןופ -- ןטּפַאשדנַאל יד
 .ןעמַאר יד רעפיט לסיב ןיילק ַא רָאנ

 תוכז עלעקיטש ַא טָאהס רעוו ןוא

 -- עדנעגעל ענעדלָאג ַא ןרעוו ָאד טעוו
 ַאזַא לגיופ רעקיטכיל ַא
 ,רעדנעל ןוא ןטייצ רעביא טבעווש סָאװ

 םיא טימ תוחּפשמ ןשטנעב סע

 .םיבוטמוי ברע יד ןיא רעדניק ערעייז

 םור ןייז ןלייצרעד ןעוט עטלַא ןוא

 .ןביולג טימ ןוא םורפ ךיז ןגיוו ןוא

 חישמ ךָאנ ןעוועג טשינ זיא רע ,ןיינ
 .רעליטש ַא רע זיא רעגָאזנָא ןַא רָאנ
 טרָאװ ןייז טָאה טױטַאב רעדיוו ןוא

 ,תוליפת ערעייז ףיוא גנוטכַאמש יד

 ןעוועג הרושב ַא רָאנ זיא רע
 ,ןבעוושוצ ןעמוקעג לגיופ ַא יו

 רוד םעד טרעכיזרַאפ רעדיוו ןוא
 -- .ןבעל וצ רעטייוו ךָאנ ךיז טניולס זַא

 לוק ןיימ ןביוהפיוא ךיא לעװ ױזַא
 הביסמ-הדועס רעד ייב ןדער ןוא
 םוהחת ןפיט םעד ןלָאמ ןוואורּפ ןוא

 רעבירַא טשינ טרָאװ ןטימ ןָאקמ סָאװ

 ריד רַאפ ,רימ רַאפ טגיל םוהת רעד

 ,ןטייווצ ןוא גָאט ןייא ןשיווצ --- םוטעמוא
 ךיג יוװ ,רָאנ גיוא ןרַאפ טדניוװשרַאפ רע
 ,עטיוט יד ןופ לפיוה ןרָאפ טסייטש וד



 ןייטש ןדעי ףיוא סטפירשדלָאג סָאד
 ,ןפילגָאריה שרעדניק ַאזַא רָאנ זיא
 גערב םוצ טרעקנַאעגוצ ןעייטש רימ רָאפ
 ןפיש עדימ עניילק עלַא טרָאד

 ,טרָאװ ןייק טשינ טפרַאד סָאװ ור ןוא
 -- ,דיירַאפ ךיז ורמוא יד ןוא קערש יד
 ,גנירג ךיז דייז רערָאלק-סיײיװ יוװ טײרּפש
 עדייב ָאד ןענייז רימ ןעוו ,וטקנעדעג

 גנַאלק ַא ןָא ,טרָאװ ַא ןָא ןענַאטשעג
 לטערב ןסייוו ןשרעדניק םייב טרָאד
 טקוקעג ןגיוא יד ןיא קיטכיל ךיז ןוא
 .ןטעבעג טָאג למרומ ַא ןָא ןוא
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 ...ךַאנ טנייה

 ,בורח זיא דנַאל-תולג ןיימ

 ,טסיוו טור טלעוװ-תודיסח ןיימ
 םיקידצ יד ןופ ןעמענ יד
 ,טכילטייצרָאי עניילק ןענייז

 רעטסנעפ םוצ ךימ טפור טכַאנרַאפ רעד
 ,לופ לקנוט טימ טרעוו בוטש יד ןעוו

 תבש יאצומ ַא יװ זיא גָאט ןדעי
 ,בוטש רעטלַא סעבָאב רעד ןיא

 טלמוטעג קידרעּפָאה רימ ןבָאה ןטכענ

 .םושזעג ןכיוה ןוא דייר טימ

 ןרָאװעג רעקירעדינ רימ ןענייז טנייה

 ,םורפ-טמעשרַאפ ןוא ,רעטלע ןוא

 ןיוש טלַא ןענייז ןסָאג ןביז ערעזנוא
 ,ןופרעד ןטכַארט סָאד זיא סָאװ זיא
 זגורב טשינ טלעוו רעד טימ ןענייז רימ
 ,ןוז ענעגייא יד זיא -- ןוז יד ןוא

 למירד רעד ןוא ןטכענרעייא ,ןטכענ יוו
 .וצ ןעמערב יד וצ רעווש ךיז טּפעלק

 ןברַאטש ןפור טשינ סע ףרַאד ןעמ
 ור :רעקיטעמוא ןוא רעליטש רָאנ
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 דנילב

 רעמזעלק רעמורק רעד טשינ ןיוש טמוקס

 ןדנילב ןטימ עלעדיפ ןטימ

 דילסקלָאפ עסיז ,עטלַא סָאד ןליּפש
 .רעדניק עשידיא ערעייט יד רַאפ

 ,ןרָאװעג דנילב ןיוש טציא זיא ץלַא
 ,רעביטש יד ייס ,ןפיוה יד ייס
 ,סמלוע תיב יװ ןפיוה עלַא
 ,רעבירג עקידרעכעל -- רעביטש

 :ָאד לָאמַא ןָאטעג ךיז טָאה ,יוא
 .ןטייווצ ןכָאנ קישטנירעטַאק ןייא
 ,לטסעק ןפיוא עלעעּפלַאמ ַא -- רעד
 ןטיור ַא ײגוּפַאּפ ַא -- רעד

 .תולזמ ןוא רעדנואוו --- ךעלטייווק

 .תמא םעד סנייא שטָאכ טגָאז רשפא
 ,ךעלדיילק עגנַאל טימ ןיוש ,ךעלדיימ

 .ןעמעש ךיז ןעוט ,ןענעייל ,ןענעייל

 עָאלב סָאד עלעטיווקס ןטלַאה
 ןשיק ןרעטנוא טכענ ןביז
 ,םולח רעטסנעש רעד ןייגוצ טמוק
 ? ןסיוו ןָאק רעוו :קיטכיל טלכיימש

 ,רעדיו סָאד יז טנעייל ןגרָאמ
 .רעטרעװ יד טלייצ ,תורוש יד טלייצ

 ןעמַאזוצ קידרעטיצ סע טגייל

 ,לטרעװנָאק ַא ןיא טּפעלקרַאפ ןוא

204 



 ,טרעפוק ַא ןיא סע טלַאהַאב ןוא
 .רעטנורַא קעד עמַאס ןפיוא

 ןעמענ טשינ גנַאל טעוו םתסהנמ

 ,רעדנואוו רעד ןעשעג טעוװ סע זיב

 ,ריא ןעשעג סנ רעד טעווס זא ןוא

 ,ןענָאמרעד ךיז ףכית יז טעוו

 ןעיורטרַאפ דיירפ עליטש טימ ןוא

 .ןעמַאמ רעד וצ רעיוא ןיא ךיילג

 לטיווק עיולבס טרעפוק ןופ ןוא
 .ןענעייל ןוא ןעמענסיורַא םורפ
 ,לזמ סָאד ,קילג סָאד ,דיירפ יד ןוא

 .ןענייוו םענייאניא ייז טימ טעוו



 ןגרָאמ

 ,טרָאװ שידיא ,ןושל שידיא ָא

 םירבק ןיא טיוט ןענָאילימ סקעז ןופ
 ךיז רעביא ךיוה ףיוא ךיד ךיא ביוה

 .םערָא ןיימ ףיוא קיטכיל ךיד גָארט ןוא

 טנייוועגסיוא טשינ טוג ךָאנ ךיז טסָאה

 יעיירטעג ערעזנוא עמַאמ ָא
 ןעז ןגיוא יד רַאפ קיביײא טסעוו

 ,היול עקילייה עגנַאל יד

 ןעז ןגיוא יד רַאפ קיביײא טסעוו
 ,ןעמיוק ןופ ךיור ןטיוט ןדנילב םעד

 רעמינּפ-רעדניק עטקעמעגסיוא יד
 .ןעמייה יד ןופ רעכעל-רעטסנעפ יד ןיא

 טסיירט ןייק טשינ ןבָאה רימ סייוו ךיא
 ,ןטייווצ ןרַאפ רענייא רענייק ָאד
 ,טיילַאב טיוט םוצ טשינ ייז ןבָאה רימ

 ןטײלַאב זנוא טוט טיוט רעייז רָאנ

 גָאט ןדעי ןופ לעווש ןרעביא

 .רעגעלעג םעד וצ טכַאנ רעדעי ןוא
 ביילברעביא םנופ רעטכיד יד ,רימ ןוא
 .רעגעלש-הבצמ ? רימ ןענייז סָאװ

 ןײלַא ךיז ףיוא ךיז רעדנואוו ךיא
 ןעגנַאלק ענייד ןעלטרעצרַאפ ןיימ ףיוא

 ריד ןיא רימ זיא ךילרעדנואוו ןוא
 ןעגנַאפעג גייטש רענעדלָאג ַא ןיא יו

 ןילַא ךיז ךיא בָאה ןעגנַאפעג
 .ןעמַאצ ןָא ,םיוצ ַא ןָא ,םיורג ױזַא ןוא

 ,טרָאװ ןייד ןיא ,שידיא ןייש ,רימ זיא

 ןעמַארג ענייד ,ןעמטיר ענייד ןיא
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 ,ריד ןיא ןיפעג ךיא ליפיוו זַא

 ,ןרק ןיא ךָאנ רצוא רעד ץלַא טביילב
 ןמהרבַא טָאג יו ,טשטנעבעג ךימ טסָאה

 ןרעמ ךיז ןלעװ ןרעטש יד יװ זַא

 טלעו ןיימ ןיא עניימ רעדיל יד

 ?ןטכייל ייז ןלעװ ןעמעוו רעביא רָאנ

 טירט עטיוט טימ ךַאילש ַא רעביא
 .ןטכױלַאב-טיוט ַא ךַאד ַא רעביא

 יז ףיוא ןגָאלשּפָא טגעלפ לָאמַא
 ,הנבל-רוא רעקידעבעל ַא
 סקידרעבליז ַא טרעכיור ןעמיוק ַא
 .ןענַאמרעד טשינ ןיוש ךיז רעסעב --- רָאנ

 שינעכעדעג סָאד ןקַאּפרַאפ
 :םיצפח עטלַא לטסעק ַא ןיא יו
 ,ליטש ןגיל לָאז רפס סנטַאט ַא
 .ןצייר טשינ ךיד -- לדמעה שרעדניק ַא

 ,טכַאמעגוצ -- הניחת סעבָאב ַא
 .ןגיוא עטלַא סעבָאב רעד יװױזַא

 םוטש ןציז רימָאל ,שידיא עמַאמ ַא
 ,ןגייווש עטספיט סָאד ןגייוושסיוא ןוא

 טכַארטעג ןיוש ןבָאה סָאװ ייז יװױזַא
 -- ,ריקפמ ןיוש ךיוא ייז זיא ןיילַא טָאג זַא
 םוטש ןבילבעג גנורעטסעל יד זיא
 .עקווַאה ַא ןָאט ךיז טגעוורעד טשינ ןוא

 יילב יו זיא ןעמוג םוצ גנוצ רעד
 ,ןסקַאװעגוצ רעווילג ןטיוט טימ
 רעצ ןייז ןיא ןועגיש רעד ןוא
 לסקַא ןייק טימ וליפַא ךיוא טָאה

 "טָאג ַא ,ונ ,ונ :ןָאטעג-קוצ ַא
 ,רוביג רעד ,ןָאטעג טשינ סע טָאה רע
 קילב-קזוח ןקידנַארב ןייז טָאה רע

 רעביטש יד רעביא ןסָאגעג טולב יו
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 ,טקערטשעג טנעה עטיוט ןבָאה סָאװ
 .סמערָא עצרַאװש עטקַאהעגּפָא ןוא
 ,טרָאװ שידיא ,ןושל שידיא ַא

 ,םירבק ןוא טיוט ןענָאילימ סקעז ןופ

 ,גנירג ךיד גָארט ןוא ףיוא ךיד ךיא ביוה

 ,ןגָארטרעבירא ןברוח םעד ךיד לעוװ
 דניק ןטסגניא ןטימ ךָאנ טסעוװ ןוא

  ,ןגָאז ינַא הדומ םעיינ ַא

 טעוװ ינַא הדומ ןכָאנ ןוא

 ןבעג לכיימש ןגנוי ַא טלעוו יד

 ּפעק ערעזנוא עלַא רעכבירַא

 .ןבעל םוצ :זנוא רעביא ןעגניז ןוא
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 ,ליז ןטכענ חסונ

 .א
 ,טקידנערַאפ ךיז טײקטלַא רעייא טָאה רימ טימ

 גנורענירעד ןייז טָאה גָאט-טנגוי רעייא ןוא
 עדנעגעל ןופ טייקנייש רעד זיב טרעטיילעג
 .גנוי ןוא יינ ךָאנ גנַאל ןטלַאהרעד ךימ ךיוא טעוו סָאװ

 :טנגעג ןטייוו רעזנוא ןופ קידנעגניז ןלייצרעדכָאנ ביל בָאה'כ

 -טלַא טימ טקַאּפעגנָא ןענַאטשעג ךַאילש ןפיוא זיא רופ ַא
 : ןענױשרַאּפ

 ,טנגעזעג ,טדיישעג ךיז ןטייווצ ַא טימ טָאה רוד ַא
 .ןענייוו ךיז טסולג'ס ןוא --- קידרעמוז-ירפ זיא ןוז יד

 .ןעילב ,ןטיור ןטױלּפ יד ךרוד רעמייבלּפע יד

 .ןע'מי רעבירַא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ עלַא ,עלַא
 ןיוש רעזיילסיוא רעזנוא חישמ טעוו'ס ןעוו ,םשה הצרי םא

 ,ןעמוק
 ,ןויצ רעטומ רעד וצ תולג םנופ ןריפרעביא זנוא טעוװ ןוא
 ןעמַאזוצ ןייג עלַא יאדווא ןוא יאדווא רימ ןלעוו

 .ןעמירַאברעד רעטשרעביוא רעד ןיוש ךיז לָאז ,יוא ,,,,ױזַא

 -רעד וצ ךיז רעווש ןוא ןוחטב רעקינייו טרעוו לייוורעד
 ןעמירַאוװי

 ,ןליפַא טנעה עקידרעטיצ יד ייט לזעלג ןקידעכָאװ םייב
 ,לָאמַא יו טשינ ןיוש ךיז טפָאלש סנגרָאמ-רעטניוו ןוא

 ,ןליב םיבלכ יד טסָארפ:ןוא-יינש ןטלַאק ןיא

 ,לוק שידיא-טינ רעייז ּפָא-טגנילק קידהמיא ןוא

 ןעמיוק ןיא טניוו םנופ טעיָאוװ טייקליוה א
 --- --- -- תומש ןזיא רענעוטרַאפ ַא לגניא ַא ,ךיא ןוא

 ,ןפרָאװעגקעװַא ַאזַא טלעוו לקיטש ַא רָאנ זיא סָאד

 טיצ ןוא טיצ סָאװ ,רעקיצנייא ןַא ךַאילש ַא

 ?ן---יה---וא---וו : ןיילַא טגערפ ןוא

 ,ןײגקעװַא ,ןייג ןזָאל ךיז םיא טימ לָאמַא לעװ ךיא
 ,ןגערפרעד ךיז סנגײא-טלַא ןוא סכילרע וצ ךיז רשפא ןוא
 ,ןיז ַא ןוז רעד רעטנוא געט עניימ ןבעג ןוא
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 ,סייו ַא עלעגיצ ַא ,דילגיוו ַא -- רעטסנעפ ןכרוד

 ,זייא ךעלפעצ טכַאנרַאפ ןביילברַאפ סעווניר יד ןופ

 טרָא ןקיזָאדמעד ןיא גונעג ןיוש דימ ןיב

 טרָאװ ַא ,ךרָאש ַא ןָא ןעלקניוו ןגײלקעװַא ךיז

 ,טנענרעד ןטַאט ןיימ וצ ךיז טָאה סָאװ ןטָאש רעד ןוא

 :טנעקרעד ןוא םינּפ ןיימ ןיא ןייא ךיז טקוק ,וצ טמוק

 ?ָאיײַא !ָאײַא 1 ךיז טכַאד ןוז ַא ס'רעביןרהַא

 יָאד ןיוש ןיב ךיא סָאװ גנירג ױזַא טרעוו רימ ןוא

 טרַאװרעד ךיז בָאה ךיא סָאװ
 : טכַאנרַאפ ןייז רימ רעביא טבעוו סָאװ טפַאשדנַאל רעד וצ

 ,טײרהּפשרַאפ םינּפ ןיימ רעביא ןקלאב ַא ןוא ךַאד ַא

 ,טייג רעגייז ַא :ךיא רעה ריט רעלָאמש רעד ךרוד ןוא

 ,בוטש ןיא רעדורב ַא יװ --- ,רעגייז רעשימייה ַא
 ,ביל ,בקעי ,ךיד בָאהכ :לוק קירעזייה ַא טימ טדער

 ---.טנַאװ רעד וצ רעהַא ןעמוקעג טזיב וד סָאװ ,ביל

 ,טנַאה רעקידנשעליךיז רעניד-שילגניא ַאזַא טימ

 ,טקערטשרעד וצרעהַא טעכיוא ךיז עטַאט ןייד טָאה

  ,טקעמרַאפ ןשואי ערעטסניפ ענייז בָאה ךיא ןוא

 ,טרַאּפשעגרעטנוא םיא ןשיק ןרעכעה ַא בָאה

 טרַאװעג ןבָאה ,ןסיורדניא ןדיא רעצירָאק יד ןוא

 ,טלַאק .טרעווס ;סעטָאּפַאק עטלַא יד ןיא טערונרַאפ

 ,טלַא ןיוש טרעוו טלעוװ יד ןוא

 ..טלַא ןיוש טרעוו טלעוו יד ,יוא

 יג
 טנעה עניימ ףיוא ךיוא בָאהכ

 רוד ןקידנעלגָאװ םעד
 ,ןגָארטעגכרוד דחּפ ןטכידעג ןכרוד
 .סטוג ,סקיטכיל סעּפע ןזיוועגנָא ןוא

 .ןעשזדנָאלב סָאװ יד רָאפ
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 ,טפָא ךָאנ ךיז רעדנואוו ךיא
 ףוס לכ ףוס ָאד ךיז ךיא בָאה יװ

 ןייטש ןדנילב ןופ טצישעג עלעסיבַא
 .ןפרָאװעג ערעטסניפ ןגעוו רעטניה ןופ
 טגערפעג ךיא בָאה ?רימ וצ ָאד ןעמ טָאה סָאװ
 ,ןופרט יבר ,רעריברַאב םעד ,םעניימ ןכש םייב
 ,רימ ןופ ןייז םַאנסיוא ןַא ריא טלָאז סָאװ טימ,, --

 ?רעביל קחצי בקעי 'ר ,ערעדנַא ןופ
 ,דניז ַא ךָאנ-טנטָאש הווצמ רעדעי ךָאנ
 רעביא דימת טמירק יאדמשַא ןוא
 .ןקור ןרעטניה סעיַאװַאה סטָאג
 ,ןכוסמ זיא ,רערעטיב ַא זיא ןינע רעד
 ,קחצי בקעי 'ר ,ךס ַא טכַאמעגכרוד בָאהכ
 דניצַא ָאד ךיז ייטש ךיא יווװ טשינ טקוק

 ,דרעב ןוא ּפעק רעביא רעסעמ ןוא רעש טימ

 ,דרע רעד ףיוא ָאד טלעוו רעטייוו ַאזַא ןיא ןעוועג ןיב
 ןפָארטעג ןיוש רעזייה-קילייה ןיא בָאה ןוא

 .רעדנעטש ןרעביא ןגיוו ךיז עקַאט ןײלַא םיא
 ,ךַאװ ןוא טריטלָאזקע ױזַא ןענַאטשעג זיא רע
 ,ך"נת טַאלב ַא טשטייטעג ךיז ןוגינ ןכילרעדנואוז ַאזַא טימ
 ,ןקיציּפש םעד ּפָאק ןייז ןיא טנעקרעד םיא בָאהכ
 ,ןקיצילב ןייז קילב ןייז ,טנַאה רעטנַאגלע רעגנַאל ןייז ןיא
 טעוויברעד ןיהַא ךיז טָאה רע יװ ,טינ ןיילַא סייוו'כ
 ,אביקע 'ר רעיינ רעד טָא

 ןעוורַאפ ,סָאװרַאפ ןוא ןענַאװנופ סייוו רעוו
 .רעטסנעפ ןקידלושמוא ַא ןיא ןייטש ַא טלַאפ סע
 --- טשינ טסייוו ןעמ ןוא ךיז טסעגרַאפ ןעמ ,טקידניז ןעמ
 זנוא רעטניה זא ןעניימ רימ
 ,ןכערברעביא ךיז ,ןרעװַאשזרעביא ןטייקידלוש יד ןלעוו
 ןרָאי ןוא געט ןוא געט טימ טשרע רעטעּפש
 ,רעגניפ ַא סיױרַא דוס רעלקנוט רעד טקעטש

 ?ּפָא תובוח עלַא ןעד טלָאצ רעוו רָאנ
 רע'תמא ןַא ןוא רענייר ַא טייג רעוו
 ,ּפָא ןגעוו עמורק עקיזָאדידנופ
 .ןליפַא ןקוקמוא ךיז ָאטשינ טייצ ןייק זיאס זַא
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 ןיוש ךעלגרעב יד ףיוא ןעייטש ןגעקטנַא

 ןלימ עשיטָאכיק-ןָאד יד
 ,טײרּפשעצ טנעה-לגילפ יד טימ

 דיירפ רעטרעוװילגרַאפ ןיא -- רעדניק יװ

 ?,למיה ןקיטליגכיילג ןטײרּפשגסױא ןרעטנוא

 .'ד
 ,רעטעפ ןיימ טָאה םינב עקרַאטש ןביז

 ,רעטערב ענעבמעד יו טנעה ,סעּפולס יװ סיפ

 .עלָאמש סנרעטש ,עניילק ןטיורש --- ןגיוא

 ,עלָאגעלַאב ןייק טשינ זיא רעטעפ ןיימ ןוא

 ,רעגערט ןייק טשינ ,רעריפרעסַאװ ןייק טשינ

 .רעגעלש ןייק טשינ ןוא קינ'הּפצוח ןייק טשינ

 ,לסעגרעטניה ןיא טגנע רע זַא ןיוש רָאי קיצכעז

 ,ךַאד סמענעי ןופ טרירעגנָא ּפערעשט ןייק טשינ ןוא

 ,לסעפ ס'נכש ַא ןופ רעסַאװ ןּפָארט ןייק טשינ

 ןטָארטעגנָא לדייוו ןפיוא טשינ ץַאק ןייק

 ,רע זיא דרע'רד ייב ןיילק
 ,ךָאנ רענעלק ךיז טלַאה ןוא
 ,טנַאװ עסייוו יד יוװ --- ליטש ןוא

 .ןטָאש רעָארג רעד טנַאװ ןפיוא יו

 ,לטיילק ַא סַאג קע םייב ?ץכעוטדןָאט ןייז

 ,לטיונק קידרעכיור ןקורט ַא --- הרוחס לסיבַא

 | .ליומ ןיא טנַאה ןופ

 ,ןצכעקעג טכָאק עמומ יד

 .ןצכערק עטכידעג ,ןּפױרגלרעּפ ערעטיש

 !ןסקַאװעגסיוא ןופרעד ןענייז םינב יד ױזַא יו

 !לסקַא ןוא סנטסַאקטסורב ןקרַאק ,סעבמעג

 ,עכיילב ַא ענידיא א --- עלעמומ'ס ,עמומ יד

 ,האל רעטומ יד יװ ,ןגיוא עטנייוועגסיוא

 . .עיולב ןעוועג ייז ןענייז לָאמַא ,לָאמַא

 .ןעניר סָאװ ךעלעסיש ןיא ךעלרעסַאװ יוװ -- טנייה

 .ןויצ יאנוש : סעקָאנעב יד וצ ּפָאק םעד טביוה

 ,םירוביג יד ןעמונרעד ריא וצ ךיז ןבָאה יו

 !ןרעיומ ,רענייטש ,עקיטכעמ סעבמעד

 ןדירפוצ ןגעווטסעדנופ טייהרעליטש זיא
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 :ןדיא עסיורג ,עקרַאטש ןביז יד טימ
 ,עליואוו ,ענשטעטַאטס יז ןענייז עלַא
 ,הלעמ ןיא ךיז ןטלַאה ,סעכָאלעמלַאב עקיסיילפ

 ,ןטַאט םעד טשינ ,ןעמַאמ רעד טמעשרַאפ טשינ
 ,סעטַאמש ןיא טבױטשעגּפָא טייהדניק ַא שטָאב
 ,עטרַאה יד טרָאד סרעגעלעג יד ןעוועג ביל ייז זיאס

 ןטכַארט קיטעמוא ןייז ,טייקליטש סנטַאט םעד
 ? עטָאט ,וטסכַארט סָאװ --- שיט םייב לקניוו ַא ןיא
 ?הטמ ירד יד ןופ ןטכַארט וצ ָאד קינייװ ---
 לטיילק ןיא ןציזסיוא ץלַא וטסעוו סָאװ ,עטַאט --

 ?לטיורב ןעָארג ןוא ץלַאז לקעז םעד ייב

 ;םירפס יד ייב קיאור ןיוש בוטש ןיא ץיז
 ."ןעניגרַאפ ןיוש ךיז טסגעמ .ןענידרַאפ רימ
 ענייז ןלירב יד ךרוד ןוא ּפָאק םעד רע טלקָאש
 :ערָאלק ןוא עכילדירפ ןגיוא יד םיא ןעלכיימש
 ;סמירָא ןיימ עלעטיילק ןיימ טימ ךימ טזָאל ,ךימ טזָאל ,

 ןעגרָאט ךָאנ ָאד םינוק יד טימ ךימ טזָאל

 ",ןגרָאז ערעווש ןיא ץרַאה שידיא ַא ןרעהסיוא

 טפפַאשביל טימ טקוק רע ןוא רעטעפ רעד טדער ױזַא

 ,סעצילָאּפ עלעקנוט יד ףיוא ,םינב יד ףיוא
 ,רעבירג טימ ןוא רעכעל טימ טנעוו יד ףיוא
 ,ןגָאװ ןוא ןלָאשגָאװ עקידרעװַאשז יד ףיוא
 .ןגָאז וצ סָאװ טשינ רעמ ןבָאה םינב יד ןוא

 :ןלעווק ןוא ייז טימ ךיז ןשטנעב םינכש

 ןלעװש ערעייז ףיוא טנייש לזמ רענעדלָאג

 ,ןעמַאזוצ ךיז ייז ןעמוק םיבוטמוי ןוא םיתבש

 ןעמַאמעטַאט וצ לביטש ןיא ןיײרַא ךיז ןרַאּפש

 ,רעלעמש ,רענעלק ךיז ןכַאמ ,ךיז ןּפמורש ,ךיז ןגייב

 רעלעט ןקידלמילב ןייז ןופ רעדעי ןקיּפ
 .ןבעגעג טָאה עמַאמ יד סָאװ לגוק לקיטשס

 ןעיורג ןטימ לדרעב ןטימ עטַאט רעד ןוא

 םירפא יל ריקי ןבה :רעטנוא ךיז טמורב

 .'יבר רעװערַאקימ ןופ ןוגינ םעיינ ןטימ
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 תורכיש ערעטיול

 ,ינא הדומ ןוא ןוז ,ןגרָאמירפ
 .ןגיוא ענעשַאוװעגסיוא טימ רעדניק ןוא
 ןענָאמרעד דיל ןייד ױזַא ךיוא לָאז
 .ןגייווש ןיא ןטכַארטכָאנ ןוא דניק ַא

 ,ןשטגואוועג ךיז ליפוצ רשפא זיאס

 ? ןטירַאפ ךיז הּפצוח ליפוצ ןיא
 ןשטנעמ ןופ דנַאל ןופ טרָאפ ךָאד ליווכ רָאנ

 .ןסירעגּפָא ןוא ליוה ןייגּפָא טשינ

 ןדנובעגוצ ןוא ןגייא ןביילב ליוו

 ,עלַא ןטייקיניילק עלא וצ
 ןדנוצעג דיירפ ןיא ךימ ןבָאה סָאיו
 ,ןלַאפ ךימ טזָאלעג ןוא טלכיורטשעג

 ,ןשינרעטסניפ ןיא ןוא שואי ןיא
 ,ןגױצעגסױרַא טרָאד ןופ ךימ ןוא
 ,ןשיט עדמערפ וצ טכַארבעג ךימ ןוא
 ןגיובעג ּפָאק םעד רימ השוב ןיא

 ,עטלַאק עדמערפ סרעגעלעג ףיוא ןוא

 ,ןסיױטשרַאפ ךימ רעביטשילקניוו ןיא
 ןטלַאהעג סיפ יד ףיוא ךיז םיוק בָאה

 עסיורג ןוא עבושח ענייד רַאפ

 טעװַארּפעג ןעגנוניורק ןבָאה סָאװ

 ; ןייזייב סָאד טנָאקעג טשינ בָאה ךיא ןוא
 ,הבהא ןעגנולקעג ,שודק ןעגנורּפשעג
 ןסיירוצסיוא ךיז טרָאד ןופ טוװאורּפעג

 ןסירעגסױרַא ןיוש ךיז בָאה --- ןוא

 לגניא ַא יו ךימ ריפ רעטציא ןוא

 ןייז תירב-תרוכ ןסָאג ענייד טימ

 ןעגניז ייז טיִמ תורוש עניימ ןוא
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 -- סרעפעלש יד ךימ ןלָאז ןעמענרַאפ
 .ןפָאזָאליפ עליואוו ,עטסלדייא יד

 ,ןּפעלשרַאפ קנעש רעייז ןיא ךיז לעווכ
 ,ןפגה ירּפ ארוב :ןרוכיש ןוא

 ,םחלה ירּפ ארוב :ריכיש ןוא

 .םימה ירּפ ארוב : ןרוכיש ןוא
 םכילע םולש ןוא ןעלעדנעמ רַאפ
 ,םייחל ןעכיליירפ ןעקנירט טרָאד

 ןלעו סהיבוט יד ןוא סעקשיּפ יד

 ,ןלעטשעצ טרָאד ךיז שיט ןיימ םורַא
 ,ןעגנילק רעזעלג עקיטכיל יד ןיא ןוא
 ןעגניז תורוש עקיריורט עניימ ןוא
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 רעװעשטידרַאב רעד

 םלוע לש ונוביר ןטימ טָאה קחצי יול 'ר
 : ברַאה טהנעטעג ןוא חוכיוו ַא טריפעג
 הלואג קנופ ַא ןעז ןגָאװצ רימ טזומ וד,
 ,ברַאטש ךיא רעדייא ,לארשי קלָאפ ןרַאפ

 םירוסי ערעווש יד ןיא ןיז א ןעז ליווכ
 צז ןוא טנייה זיב ןעזעגוצ ןיוש בָאה ךיא סָאװ
 רעטייר עלעקנוט יד יוװ רעטייוו ןעמוק ייז יו
 הנס םעד ךיוא רימ זייוו .רבדמ ןדליוו ןופ

 ,ןענערברַאפ טשינ טוט ןוא טנערב ןוא טנערב סָאװ
 ,לוק ןייד ןופ גנַאלק ַא ןרעה שטָאכ רימָאל ןוא

 ךיז ןיילַא רעפטנע ןוא ןגערפ ןייא ןיא טלַאה ךיא
 ",לארׂשי קלָאפ םנופ הבהא רעסיורג ןייד רַאפ

 ,ןרָאװעג קיריורט זיא יול תשודק רעד ןוא

 ,טרַאװעג ןוא ,טרַאװעג ןוא ןרָאװעג ליטש זיא

 רעטסנעפ שרדמ תיב עלעקנוט סָאד טָאהס זיב

 .טכַאנרַאפ ,החנמ ןמז :ןבעגעג-קנואוו ַא

 יתואּפ ןוא דרָאב ךיז ןָאטעג טעלג ַא רע טָאה
 .טנַאה ןיא טנַאה ַא ךיז ןָאטעג-ביר ַא
 ,דומע ןקירעדינ םוצ ןטָארטעגוצ זיא ןוא
 ,טנַאװ וצ טנַאװ ןופ ךיז ןָאטעג-גיוװ א ןוא

 םלוע םעניילק ןטימ החנמ טנוװַאדעג ןוא

 דירַאי ןדימ ַא ךָאנ ,גָאט ןקידיכָאװ ַא ןיא
 ,םינינמ יירד ייווצ ַא רָאנ לוש ןיא טמוקס ןעוו

 .טינ תונעט ןייק טָאה רעװעשטידרַאב קחצי יול 'ר רָאנ

 ןרָאװעג הצורמ רע זיא הבשחמ ןייז ןיא ןוא
 םהרבא רעטָאפ רעד סָאװ גונעג םיא זיאס זַא
 ,ןוחטיב ןבָאה ןעמ ףרַאד -- ןעוועג תירב-תדווכ טָאה
 ,םודס ַא לָאמנייא רָאנ ,לובמ ַא לָאמנייא רָאנ



 רערעמ עלעסיבַא קחצי יול 'ר טָאה טלמעד טניז

 סָאג ןופ ןוא קרַאמ ןופ ךמע ןשיווצ טכַארברַאפ
 -- ס'המלש ןוא סנרהא ןוא סהשמ עטסָארּפ טימ
 ,ס"ש ןשיא'הּפ-לעב ןופ םיארומא ןוא םיאנת יד

 ,ןרָאװעג תוליפת ןענייז תונעט עכילרע יד ןוא

 ,דייר ענעגרָאברַאֿפ ןוא סמיליהת ןוא תוליפת

 טייקטושּפ ןוא הענכה זיא טייל רַאפ יוװ טָאג רָאפ
 ןייז ןוא טערט שטנעמ ַא יװ ,עז -- רענעביוהעג

 ןגיוא ענייז ןופ ןוא רעטנורַא טגיוו ּפָאק ןייז ןוא
 טלַאפ סע ואוו דרע רעד וצ טעבעג עמוטש סָאד
 ןייז לבקמ םיא לָאז יז זַא ,טיורב ןופ ןרק רעד

 ,דלַאפ ןשעמַאמ ריא ןיא םיא ןעמירַאוװרעד ןוא
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 טפַאשדנַאל עשידיא

 ,רעביל רעטכיד רעשידיא ָא
 .טיוט םוצ זיב טבילרַאפ לרוג ןייד ןיא
 ,רעביטש עקידייל טימ טייטש טלעוו ןייד
 ,טיוה ןוא ןייב ,טעלעקס ַא -- קרַאמ רעד

 ודובכב ץרּפ ָאד טָאה לָאמַא
 .ךַאז רעכעלטיא ןיא ןלָאבמיס ןעזעג
 םעדיוב רעשידיא רעדעי זיא רצוא ןַא
 :ךַאד ןקיטעמוא ןַא טימ טקעדרַאֿפ

 סקילײה ַא ןבעל ַא רָאנ ,רפס ןייק טשינ
 .ביוטש ןרעטנוא ןופ ךָאנ ץלַא טמעטָא
 ,קילייוורעד קַאה-טיוט ןופ ןטלַאהַאב ךיז

 ביור ןייק ןטש םייב ןרָאװעג טשינ

 רעדניצַא ןציז זומ רע ,ףיוא םיא ךוז
 ,טרעהמ ןוא ןטָאש יװ ָארג קרַאמ ןפיוא
 רעדניק עקיבולג יד וצ טדער רע יו
 .דרע רעד ןופ רעצ םוצ ןדנובעג

 ,הרובג ןופ ? רעטלַא רעד ,רע טדער סָאװ

 -- -- ןיילַא לָאמנייק טשינ טזיב ,קרַאטש ןביילב
 ןרופ עטיוט יירד ,עקידעבעל יירד
 .ןייטש ןבילבעג גערבדלַאװ םייב ןענייז

 בירעמ טנוװַאדעג ןבָאה עקידעבעל יד
 .טרָאװעג ןבָאה סנגָאװ יד ףיוא עטיוט יד ןוא
 -- ףרצמ ךיז ןענייז ןרעטש טימ ןרעטש ןוא
 .טכַאנ רעד ןיא םינינמ עקיטכיל

 .ןעלדיר יד וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה דלַאב ןוא

 וצ טקעד ןעמ ןוא דרע יד טנפע ןעמ

 ןדיא ןעלמעזעג"ןיילק םיליהת ןגָאז
 .ור ןיא עטיוט יד ןעמיליהתרַאפ ןוא
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 םעדיוב ןופ רעקניטלַא רעד ,רע ןוא

 .ךיוא ערעדנַא טקרַאטש ןוא קרַאטש זיא
 ןדיירַאפ סעּפע טוט ןדיא הדע ןַא
 .ךיילב הנבל יד יװ רעמינּפ טימ

 ןביילב טשינ ָאד רָאט ייז ןופ רענייק
 .טנַאה ןייז טימ בר רעד ןלעפַאב טוט

 ןביוא טרָאד םינינמ עטנרעטשעצ
 .דנאל ןשילמיה ןרעביא לופ ןוא לופ

 ,ןריר ךיז טרָא ןופ ןעמענ ןרופ יד
 ,לָאמש ןוא ץרַאװש ןגיל ךעלגרעב יד ןוא

 ןריפ קיאור ייז טעװ טכַאנ יד ןוא
 .ןָאה ןעיולב ם'נופ יירק ןזיב
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 ה נ ע ט

 ,לקניוו ַא ךיא בָאה טוג סיורג סטָאג ןיא
 .סיורג וצ ךיוא רימ זיא לקניווס ןוא
 ,לקניפ ַא רימ טוט סטוג סיורג סטָאג ןופ
 .סיוא ךיז טשעל ןוא -- טכיל ףיוא קנואוו ַא

 ןעמעט עקַאמשעג ,עטוג טימ לופ ןוא

 .דרע רעד ףיוא רימ ךַאז רעדעי טרעוו

 ןעמס ןוא ןקינָאה סרעיורט םעד

 דרעוװש עטכערעג סרפס-רסומ םעד

 ,םיאטח ןופ לקניוז וצ טקניוו סָאװ
 .טמעשרַאפ ּפָארַא ּפָאק םעד גיובכ ןוא
 םיער םישעמ עניילק ןופ זייב סָאד
 ,דמעה סָאד ּפָארַא בייל ןופ רימ טסייר

 ,לגיּפש ןטעקַאנ ןרַאפ ךימ טלעטש ןוא
 ,טדנעלברַאפ ךיז שרעדניק בָאהכ יװ --- ןוא

 לגילפ עסייוו ךיז טּפעלקעגנָא ןוא

 ,טנעה ייווצ עקינדניז עניימ ףיוא

 הגשה ןיימ סָאװ ,ךיא ןוליּפַא
 קילג ןוא למור ןוא למוט ןרָאג םוצ
 לדנגַאװ סָאד ןגָארטקעװַא ךיג ןַאק

 ,גילפ ַא ןייא ןענַאּפש רעדניק ואוו !

 ןלעטשרַאפ ןענָאק רעדילרעדנואוו ךיוא
 טלעוו רעד ןופ טנלע םעד לָאז ןעמ זַא
 ןלעװש עטנעָאנ רָאג יד ןופ ןעזרַאפ

 .טלעצעג סנכעלרע םעד ןופ ןוא

 סמערָא יד סיוא ןקערטש רעביטש ענעגיובעג

 טרָאװ קיטכיל ןיימ בָאה ךיא ,ךיא ןוא

 ,סנרָאג עכיוה ףיוא ץעגרע ןגָארטרַאפ

 .טרָאד סינ םעד ףיוא טרַאװ רענייק ואוו
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 טנרעלעגסיוא טשינ ךיז ךיא בָאה סָאװרַאפ
 ביוטש ןיא ןוא ןייז טסָארּפ תמא ןַא ףיוא
 טנרעטשעצ טייקרעטיול סטָאג ןעזרעד

 ,ביול ןמורפ ןיא טרָאד ןביילב ןוא

 ןגיוא יד ןביוהעגפיוא בָאה ךיא ךיוא
 רימ רעטניה ןוא גרַאב ןופ דוה םוצ
 ןגיובעג רעקיטעמוא ךָאנ ךיז טָאה
 .ריט רעטזָאלרַאפ ַא ייב םַאזנייא יד

 ןזעוועג םייקמ טשינ ןיב ךיא ןוא
 טױרטרַאפ רימ טָאה לזמ סנטַאט ןיימ סָאװ
 ןסעגרַאפ עכילרעה ןוא ץלָאטש סָאד
 ,טיוט םניא ךיז טסעגרַאפ ןעמ יו

 ןבעגרַאפ רימ לָאז ןעמ טשינ טעב ךיא
 ? סָאװאוצ -- שטנעמ טשינ ךיוא ןוא טָאג טשינ
 ןבעל אשמ ןייז רעכילטיא טגָארטס
 .זָארג ןוא ןייב ןוא ןייטש ריא -- דרע יד יוװ
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 םעט לקערב ַא

 -- ,ביילב יורטוצ לסיב ןיילק ַא טימ
 טנַאװ ַא ןיא יו ןטלַאהוצנָא ךיז

 ָאד גנַאג ןיימ ןקידנערַאפ ידכ
 ,דנַאל-ןטלעװ ןכילמייהמוא ןיא

 ,לביטש ַא ,סַאג ַא ןָא ןביילב טשינ
 ,ןייגרעבירַא לעווש ַא ,ריט ַא

 ןדייר וצ טרָאװ ַא ךָאנ ןבָאה ןוא
 ,ןיײלַא ךיוא זיא סָאװ ןצימע טימ

 עכלעזַא ,ענעטָארטעגקירוצ
 טװאורּפעג םורפ-ךילרע ןבָאה סָאװ
 ןלייה זומשנ סטלעװ רעקנַארק רעד
 .ףוג לקערב ַא טלייהעג םיוק ןוא

 דחּפ ןיא זיא רעקצָאק לדנעמ 'ר
 ,טרַאּפשרַאפ ךיז טָאה ןוא ןפפָאלטנַא
 -- תודיחי ןופ טפאשגנע רעד ןיא ןוא
 ? טרַאװרעד ןעד ךיז רע טָאה סָאװ ףיוא

 ,ןפרָאװעג טלעװ רעד טרָאװ:לוזליז ַא
 !םעד טימ טליטשעג ןעד ךיז רע טָאה
 טמירַאװעג ,טלעהעג ץלַא טָאה טכיל סָאד
 .םש-לעב ןופ קנעדנָא ןטוג ןופ

 ,תמא ןופ קילב רעטיירב ןימ ַאזַא
 ,ץרַאה ךילרע ןוא סיורג ןימ ַאזַא
 ,ץלַא טוואורּפעג ,טוװאורּפעג טָאה ןטש רעד
 .ץרַאװש ןוא דנילב ןלַאפעגקירוצ ןוא

 ,ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא רע ןעוו

 ,דייר ַא םיא טימ טריפרַאפ טָאה ןוא
 ,חרוא 'ר :םיא וצ טגָאזעג רע טָאה
 .דיירפ ,החמש ןופ לַאװק םעד וצ ייג
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 :טרעפטנעעג םיא ןטש רעד גולק טָאה
 .ןייטש ַא טגיל םענעי ףיוא לַאװק ןפיוא
 :טלכיימשעג גולק בוט םש לעב רעד טָאה
 .ןיילַא גיוא ןייד ןיא זיא ןייטש רעד

 ,וצ טנַאװ םוצ ךיז טעווערעקעגסיוא ןוא
 6 טנעקרעד טשינ םיא רע טָאה ןעד יצ)

 ןליימ טנזיוט ףיוא ליימ טנזיוט ןוא
 .טדנעװעגּפָא ךיז םיא ןופ רע טָאה

 ןביולג ןסיורג ןיא ןבילבעג זיא ןוא
 .ץלַא ןיא ,טלעוו רעד ןיא ןוא טָאג ןיא

 ןטעב ךיא םוק לפייווצ ןיימ ןיא ןוא
 ץלַאז ןרעק ןסייוו ַא םיא ייב

 ןבעג טעמוא ןיימ ןוא לײװגנַאל ןיימ
 ,םעט לקערב ַא ,חיר לקיטש ַא
 ,ענסיּפ טליגכיילג יוװ זיא לײװגנַאל רעד
 .םס רעטסצרַאװש רעד זיא טייקטסיוו ןוא
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 ח ו כ

 ,טנַאה ןייד ןיא ךָאנ זיא לרוג ןיימ
 | ,םיא טסעװָאק וד
 ,םיא טסרעמַאה וד
 םיא טסגָאלש וד
 םיא טסנרעל וד ןוא
 ןדייל וצ סיורג יו

 סהשוב עצרַאװש ןגָארט וצ ױזַא יו
 סַאג-טלעוו רעקינוז רעטיירב רעד ךרוד
 ,ךיז ייב ןלַאפעגּפָארַא טשינ ןוא
 ,ןייז קרַאטש ןוא

 לפש ןוא טקירעדינרעד ןייג וצ ױזַא יו
 ,עצלָאטש יד ןוא עקידלזמ יד ייברַאפ
 ,עטכיוהרעד ןוא ענעביוהרעד יד
 ,הבשחמ ןיא וליפַא ןקידניז טשינ רעמ ןוא
 :ןּפיל יד ןיא ןעלמרומ טשינ
 יָאד טלעוו ןיימ טשינ

 ,רוד ןיימ טשינ

 הפוקת יד ןּפעלשכרוד ךיז לעװ ךיא

 םענייק ןפרַאװ טשינ ןיוש ךיז רעמ ןוא
 ןגיוא יד ןיא רעדנואווזייב טימ
 .ןגייוושרַאפ טייקיאור טימ סָאד לעווכ

 .תושר ןקיטכעמ ןייד ןיא ךָאנ ןיב ךיא
 טשרע ןטכענרעייא ,ןטכענ טסָאה
 ,טפַאשלגניא ןיימ ןופ ךימ טריפעגסיורַא
 חכ םענעגייא ןיוש בָאה ךיא :טניימעג בָאה ךיא
 ,דונכ ןיא ּפָאק םעד ןביױהפיורַא
 ,געוו ןייז ןזייוו רעטסיימ ַא יו
 ןכש ןדמערפ ןייז ןָאק סָאװ
 טּפשמ ןריפ ןיוש ןָאק סָאװ
 .ןעיידיא עשירעגירק רעביא
 ךיז ןזגור ,ךיז ןרעזייב סָאװ
 .לגענ ןוא ןייצ טימ
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 חכ ןיוש בָאהכ זַא טניימעג בָאה ךיא
 המכח טימ ןוא דסח טימ ןקיטכיל וצ

 עטנטָאשרַאפ ,עטלקנוטרַאפ יד ףיוא

 גנולייה ןטעב רימ ייב ןעמוק סָאװ

 ,הללק סהחגשה רעד ןגעק

 ךיא בָאה דיל ןייש ןייא טינ
 ןעגנוזעג ,ליטש רעייז שטָאכ ,ןײלַא ךיז וצ

 .טרעהעג טרָאפ טסָאה וד רָאנ
 ןטײקשירַאנ עקידוװװענח עניימ רימ ביגרַאפ
 ,טימעג גנע םירָא קיטציא ןיימ טוג טסייוו
 יתונלבס ןופ הרות ערעווש יד ךימ ןרעל
 ,ןליוו ןכַאװש ןיימ רעביא טנַאה עקרַאטש ןייד ץונ
 ,םילשמ-ןייש עקידלכשה:-רסומ טימ רעמ טשינ טסיירט

 ךיז רעביא ךיד עז ךיא
 ,רצוי ןקיטכעמ ַא ןוא רַאה ַא

 ,ןזיא טסרעמַאה וד ,לָאטש טסעװָאק וד

 ,לרוג ןיימ --- זלעפ טסרעיוב וד
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 ןפָאלש ךָאנ רימָאל

 ,לזמ סָאד זנוא וצ זיא זייב-שיטניה
 ,ץלַא ךיז ןעלגנַאר רימ ןוא שלַאפ-שיצעק
 תוחוכ ערעזנוא טימ םיוק וצ ןטלַאה
 ,ץלַאז עלעסיש סייווס ,רעגעלעגס

 ןסיב ןעמירָא םעד זנוא טסיזרַאפ סָאװ
 .סיפ יד ףיוא םיוק ָאד זנוא טלַאה סָאװ
 ,ָאד דניזעגזיוה רעזנוא דימת טלסיירטעצ
 ,שיט ןוא ךעלקנעב יירד יד טלקנַאװעצ

 רעדניק ערעזנוא וצ ךיז טעּפעשט ןוא
 .טָארט ןייז ןטיה רימ -- ןטש רעד יװ

 סנטָאש יד ןעלקניוו יד ןיא ףיונוצ טפור רע
 ,דוס ַא ּפָא-טלַאה ,ךיז טעקשוש ןוא

 ןטעב יד ןיא ירפצנַאג ןגיל רימ
 יש-ַאשיוש .:ןייא ךיז ןרעה ןוא
 קידעקערש רימ ןיא ןייא ךיז טסעילוט וד

 ,ינק ןוא ןּפיל עקירטיצ טימ

 ,רערעייט-ביל :םורַא ךימ טסמענ וד
 ",ןייא רָאנ ךיז רעה ? סעּפע טסרעה וד,
 רימ טסקוק ןוא ןיילק ןוא שלדיימ טסרעוו וד
 ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא טעבעג טימ

 ,ןָאט-קוק ַא ,טעב םוצ ןײגּפָארַא לָאזכ
 .טרָאד עלעגניא רעזנוא טוט סָאװ ןעז

 ;לטעב ןייז רעביא רעסעװרָאב ַא ייטשכ

 ; טרָא ןייז ףיוא ליטש קיאור טגיל רע

 ןזיורק עלעדייא יד ,שרעדניק טפָאלש
 .טזיורקרַאפ שילגניא ןוא ךעליירפ ןענייז

 ןעמעטָא קידנפָאלש ןוא קיאור ןייז
 ,זיוה ןרעביא דָאנעג קיאור טײרּפש
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 רעסערג ןיוש טרעוו גָאט רעד רָאנ ירפ זיאס
 ליטש ךיז טרַאש ןוז עלעסיבַא ןוא

 ,ןטלַאהעגנייא ,טיחעג ,רעטסנעפ םנופ
 ,ליד ןפיוא ּפָארַא ךיז טזָאל ןוא

 ,לטעב םייב גיײצליּפש םוצ ךיז טרַאש סע
 .קירטש ןטיור-דייז ןטימ טנוה םוצ
 ךיז ןייג ךיא זָאל קילב ןקידיירפ ַא טימ

 ,קירוצ רעגעלעג םוצ ,טעב םוצ

 ; ךימ טזלאה וד ןוא םורַא ךימ טסּפַאכ וד
 .ןעז טסעוו וד ,טוג ןייז טעווס --- ? טוג זיאס
 ,ןפָאלש רימָאל : רעגייז ןפיוא קוק ַא טטּפַאכ
 .ןעצ וצ ךָאנ העש ַא ןוא קיטנוז זיאס
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 טנגעג ַא ץעגרע ןופ

 ?זיוה-לבא ןיימ ןעיוב ךיא לעװ ואוו
 ,סױרַא טָאטש ןופ טייג געוו רעטסלָאמש רעד ואוו

 ,לָאט ןיא ּפָארַא-גרַאב ךיז טזָאל ןוא
 ,לָאמַא :לפרעד עטלַא סָאד טגילס ואוו

 .רוד רעטלַא ןַא רעטייוו ַא טבעל טרָאד
 .רָאװ ןטרָאד זיא ,םולח זיא וד סָאװ
 טוג ןוא ליואוו ןעמענפיוא ךימ ןלעוו יז
 ,טוה ןטמירקעצ ןוא דגב ןטלַא ןיימ טימ

 ; טרָאד ןביילברַאפ ןיוש לעװ ךיא ןוא
 ,טרָא ןיימ טניױאװעגּפָא ךיא בָאה ָאד
 .גָאט ןיימ טבעלעגּפָא ךיא בָאה ָאד
 .קָאר ןיימ ףיוא טייקדימ עלעג יד עז

 טייל עלַא יד ןופ טייקדמערפ יד עז
 .טייז ןיימ ייברַאפ טלַאק ןעייג סָאװ

 ,ייז --- ךיא ,ךימ ןענָאק עלַא ייז
 .ױזַא ,ָאד ךיז ןעמ טריפ ָא-ױזַא רָאנ

 ,טינ -- ןגרָאמ ןוא טנָאקעג םעד -- טנייה
 טימעג טגרָאזרַאפ ןייד קיאורַאב
 ,ינּפ יד ָאד ןענייז רע'מודס ןעצ
 .ייז ייב טנעה יד ןיא --- טָאטש רעזנוא ןוא

 .ןעשעג זיאס יװ טשינ ןסייוו רימ
 .ןעוועג ןענייז ןוא ןעמוקעג ןענייז ייז

 ,טנַאה ןיא סעצייל יד ןעמונעג ןבָאה ןוא
 .טנַאּפשעג ךָאי ןיא --- קלָאפ ןוא גָאט ןוא

 ,רעווש ןגיובעג ךיז טָאה ןקַאנ סמענייא ןעוו ןוא

 ,רעהַא ,ןיהַא ּפָאק םעד טיירדעג רע טָאה

 קילב ןעמוטש ַא טימ ףליה ןטעבעג ןוא

 .טגיװעגּפָארַא ּפָאק םעד -- ןעגנַאגעג ןוא
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 יגעוו ןטימניא ןלַאפעג זיא רענייא ןעוו ןוא
 ,קעלפ רעטיוט ַא -- ןגיל ןבילבעג רע זיא
 .טרעהעגּפיוא ןוא טמעטָאעג ,טמעטָאעג
 .דרע רעד ןופ ןייּפ ןסיורג ןופ ךרד רעד

 ױזַא ָאד קיטעמוא זיא רַאפרעד
 ,יולב קיאירפרעדניא למיה םעד טברַאפ טָאג שטָאכ
 טלָאמ ןוא טדניצ רעיורט-ברעמ רעד ןוא
 ,דלָאג ןטסשיריל ןטימ גנַאגרַאפ טלעוו םעד

 ןייטש לביטש ַא ףרַאד םוטעמוא רָאנ
 ןייטש ַא ריט םייב --- .זיוה:-לבָא סָאד
 תוא ןייק ,ןכייצ ןייק טינ ןייטש ןפיוא ןוא
 .זָארג ןופ תונמחר סָאד --- ןייטש םעד םורַא ןוא

329 



 דיל-רסומ אזַא

 טעװָאהרַאפ ױזַא וטזיב סָאװרַאפ
 / ,טניוו ןוא קרַאמ ןוא גָאט םעד ןיא ָאד
 ןבָארגרעד טסעװ וד סָאװ רצוא םעד
 ,דנילב זיא --- ץנַאלג ןפרַאש ןייז רָאג טיפ

 ןפיוק ָאד םיא טימ טסעוו וד סָאװ ןוא
 ,טרעוו יד סָאװ קיצניװ ױזַא טָאה
 הבצמ רעד ףיוא םור רענעדליג רעד
 ,דרע לגרענ ןרעביא קיריורט טדנעלב

 ,עטלַא יד טכערעג ןענייז יאדוװַא
 טינ ךיז םעש ךיא -- עטלַא עמורפ יד
 רעביא סע גָארט ןוא ,רעביא סע גָאז ןוא
 -- ,דיל וצ דיל ןופ ןביולג ןסיורג טימ

 רודזורּפ רעד טָא ןעלמוטרַאפ סָאד זא
 גנואווש ןכיוה טימ ,ביול ןכייר טימ

 רעשירַאנ ַא קַאזרעדױלּפ ַא רָאנ זיא
 .גנוצ עגנַאל ענעדנובעצ ַא ןוא

 טייקכייר ןָא טרַאש סָאװ טנַאה ַאזַא ןוא
 ,סָאג"ןוא-קרַאמ ןטשיורעצ םעד ןופ
 ןעמ טעזרעד םויה בורעב ןוא
 .שֵא ןוא טסימ רעטיוט רָאג זיאס זַא

 רעיורט ןיימ יצ ,רסומ ָאד גָאזכ יצ
 ,יווייס --- ןדיײרּפָארַא ךיז ליוו
 ךיא ביילג ,ןעגניז ןיימ ןוא ןגָאז ןיימ
 ,ימ עטסיזמוא ןייק טשינ ָאד זיא

 לָאמנייק טשינ ךיוא ןענייז םירפס ןוא

 טלעטשעגסיוא סענָאזַאװ ןייק יו

 רעטסנעפ יד ןיא גנואילב ןליּפש וצ
 ,טלעוו רעד ךעלעמילב ןזייוו ןוא
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 ףושיכ ַאזַא רָאנ זיא טייקנייש ןוא
 קילב ןופ ביוש ןכרוד ךיז טסייר סָאװ
 ןבעל ןייד ןופ שינעפיט עמַאס ןיא
 קירטש עלַא טרָאד טקילפעצ ,טסייר ןוא

 טייקסטוג רעסיורג ,רענעדנובעג רעד ןופ
 ,דרע רעד רעביא יירפ ריא טזָאל ןוא

 רָאשנ ַא ןעװעטַאר רָאנ ןָאק יז
 טרעטשעצ זייב סָאד טָאהכ סָאװ םעד ןופ

 ןכַאמ יז טוט לסיב םעד ףיוא רָאנ

 טיירפרעד סָאװ הכרב ןימ ַאזַא
 ןבעל ןפרַאד ייז סָאװ תורוד ןעצ
 ,טיוט ןופ טױלּפ םעד ייב -- ןביולג טימ
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 ..ךובגָאט ןייז ןופ

 .דָאירעּפ ןימ רעדנַא ןַא וצ ךימ ריפרעד
 .עכָאּפע רעבורח רעד ןופ ,ןענַאד ןופ טייוו

 ,טָאג טרָאד םוא טייג קידרעמוז-יולב דלעפ ַא ףיוא
 -- ןכש ןייז ןופ לביטש סָאד טייטש רעטנורַא-לָאט ןוא

 ,רָאדָאיפ זיא ןעמָאנ ןייז ,שטנעמ רעטלַא ןַא

 ; םינב יד ףיוא ןוא גירק ןכָאנ ףיוא טרַאװרעד ךיז טָאה
 ,רָאה ,ןגיוא ןוא סיפ ןוא טנעה ערעייז ףיוא ץנַאג עדייב
 .ןענָאמ וצ סָאװ ןיוש טָאג ייב רעמ טשינ טָאה רע

 ,ךָאװ ענעי טלפָאשעג ךיז טָאה ףָאש ַא

 .ןעיסָא-ביױהנָא ט'קישָאלעג ךיז טָאה דרעפ ַא
 ,ךָאל רעד ןופ ,טרָאד בוטש ןרעטנוא ןופ טנוה רעד
 ,םישדח ריפ ןיוש --- ריפ ךעלגיוצ טָאה טריפעגסיורַא

 ףרָאד םעד ןיא בשות ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןיינ
 .קיטנָאמ ןקיטעמוא ןַא ןיא רָאנ ןיהַא םוק ךיא
 ףרַאש רעניד ריא ףיוא עטלַא ןַא ףיש ַא טָאה ךימ

 ,קיטנאלטא לָאט-ױעסַאװ ןכרוד ןסירעגכרודַא

 ןילָאװ ףיוא טָאטש רעניילק ןיימ ןופ םייוג יד
 .עליואוו ךיז טכַאד ןוא ןעוועג עקיאור ,עליטש ןענייז
 ןיז יד טימ רעטעפ ןיימ רימ ןזייוו ןוא ךימ ןריפ יז
 : םלוע תיב ןפיוא ןטלַאהַאב ןבָאה ןיילַא ייז סָאװ

 ךיז ןבָאה ייז ,ןעוועג עכילקילג ןענייז יז,
 ,ןלַאפעגנייא ןוא -- טייצ ַא ָאד רעגנוה טימ טערָאבעג
 ,ריד ןופ טדערעג העש רעטצעל רעד זיב ןבָאה ייז

 "ןלַאפרַאפ טלעוו רעטייוו רעד ןיא ץעגרע טזיב וד ואוו

 ,ייז טימ ןייז לָאז ךיא ,םייוג יד ,ךימ ןטעב ייז

 ןביילב ןעמוקעג ןיב ךיא -- ,ןייז ךיא לעװ יאדוװַא

 יו רעד ,ליורג רעד טקעטשרַאפ טגילס ואוו סייוו ךיא
 .ןביירשרַאפ ןופרעד טשינ וליפא תוא ןייק לעווכ רָאנ

 ,טניס םעד ,ןעּפ יד טנייפ בָאה ,ריּפַאּפ טנייפ בָאהכ

 ,האופר וצ זיא ןעוועג טשינ ,ןבירשרַאפ בָאהכ סָאװ
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 טניוו ןופ ייוו רעד ,יינש םעד ןּפַאזנײרַא גיוא ןיימ טעװ ָאד
 .ןעור ןגייל ךיז ָאד רעיוא ןיימ ןופ רעיוט םעד ייז ייב טעוו

 ? גונעג טשינ זיאס -- טלעוו םשל ָאד טלעוו רעד ףיוא ןיב
 .לשירק סָאד ליומ ןרַאפ ךיז טנידרַאפ טנַאה ןיימ יבַא
 ,גולק-ךילקנערק ןוא קירעיורט ,קירעיורט ןענייז רעטרעוו
 .ןסילשעגּפָא ,ןסירעגּפָא םוא טלעוו רעד ןיא קיבײא ןעייג ןוא

 .ןייא םיזורח ענעדלָאג ןיא ייז טסעוװָאק וד : טסניימ וד

 לסיירט ַא יז טוט סח ןופ ןוא רזכַא ןופ טנַאה יד
 .ָאד שדקמ ןקידרעטרעוװ ןכיוה רעזנוא ןופ טביילבס ןוא
 ,לתוכ רעקיטעמוא ןַא --- טנַאװ-ברעמ עָארג ַא

 ,טנַאװ רעד וצ ָאד וצ ךיז וטסראש קידנסעגרַאפ

 -- -- ץערָאק חסונ יּפ לע ןענוװַאד-החנמ ךיז טסלעטש ןוא
  טנַאה רעקידהנעט ַא טימ ךיז טדערוצ ךיא בָאה ױזַא
 .הרעמ רעשידיא ַא ייב ,ץעגרע םייוג רענילָאװ רַאפ
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 ..ףיוא ביילק

 .ןבעל םעטָא ןַא טזייוו סָאװ גנידצלַא ףיוא ָאד ביילק

 .ךיילג רצוא ןַא וצ זיא טרָאװ שידיא ךילטיא
 לארשי ץרא ןיא םיסדרּפ יד ןענייז ןייש

 ךייט ןליטש ַא ייב ךיוא ךָאנ טור הניכש יד רָאנ
 ןשָאלעגסיױא ןיוש שטָאכ ,בושי ןבורח ַא ןופ

 .ןייבעג שידיא ַא ןופ קנופ רעטצעל רעד זיא
 לבָא ןָא ןייגמוא טרָאד טעװ רעיורט רעד יו גנַאל ױזַא
 ןייגרַאפ טשינ טרָאד ןופ רעכייז רעד ךָאנ ךיוא טעוו

 ,עקירעמַא ןופ סיורג רעד רעביא ,יהדָאד רימ ןוא

 טָאלב ןדלָאג ַא ןיא יו ןעלגיּפש ךָאנ ךיז ןלעװ רימ
 .תורודל רבעמ טכַארבעגרעבירַא -- דיל רעזנוא טימ
 .טַאהעג טסענ ןקידנעגניז ַא טרָאד ןבָאה רימ ואוו

 ,טצ'פרש'רַאפ --- טסענ רעד ןוא ןכָארבעצ זיא םַאטש רעד
 ,טניוו םנופ טסיוו רעד ףיוא קעװַא זיא גנַאזעג סָאד
 לסקַא יד ףיוא קַאז ןטנלע ןַא טימ תולג רעד
 טניה ןופ ןליב עקידעבעל סָאד ןּפַאכ שטָאכ ליוו
 יָאכע ןייק ,לוק ןייק ץעגרע ןופ טשינ טרעה ןוא

 .טיור ךיז ןדניצעצ ןעלמיה יד ןוא טנװָא טרעווס

 רעיורט ןופ ןויזח םעד טנעייל רע ןוא טייטש רע
 .דואמ תולודג תויתוא עקידרעייפ יד טימ
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 השורי למירָא ןַא

 ,ןייז רָאה רעמירָא ןַא ליווכ
 .שידיא וצ --- רעטסָארּפ ַא עטַאט ַא
 ןטנַאק רענילָאװ ןופ ּפָא טַאטשכ

 החמש רעשידיא ַא ףיוא ןבָאה ,וליפַא םייוג ואוו
 ,ןפנָארב טימ שידיא טרָאװ ַא טּפַאכעג
 .ךַאקעל טימ ,הלח טימ שידיא טרָאװ ַא

 תוחמש לָאמַא טַאהעג רימ ןבָאה יוא
 | .תולג ןיא עקיטכיל תונותח ןוא
 ,רעיורט רעד זיא ןייש שטָאכ ןענָאמרעד ךיז געמ ןעמ
 .בוטמוי ַא רעזנוא ןופ תועינצ רעד ןיא
 ענייד עטסרעייט ,עטסכילרעה יד טסָאה
 .ןברוח ןיא ןרָאלרַאפ שידיא עמַאמ

 סנזח םעד יסייּפ לטאמ יוװ םוא ךיז ּפעלשכ

 .ןטלעװ ענעשָאלעגסיוא ענייד ךָאנ םותי ַא
 רעטנורַא ךיז גייב ךיא ןעוו ,רעוו ךיא ןביוהעג יו
 ןָאט-שוק ַא ךוטשיט ןייד ןופ םיוז םעד

 טנעוו ריפ ענייד ןיא ןענַאּפשמוא ביל בָאהכ

 ןטָאש ןיימ ץוח ,ָאטשינ זיא רענייק ןעוו
 ןהנעט םיא וצ ביל בָאהכ

 ןרעהרעד גנולצולּפ קידנענ'הנעט ןוא
 ןוגינ ַא ,חסונ ַא ןדער ןטושּפ ןיימ ןיא
 |  תוינשמ טנרעל ןעמ יוו
 .שואי ןופ םיקרּפ עטצעל יד

 ,רעניד תובצע יד טרעו לָאמָא-סָאװ

 ןעגנילק טמענ טייקנירג ַא זיב
 ,רעטרעוו ענרעבליז עקיצנייא יד ןיא
 .ןגייווש ןופ ברע ןָא-ןגָאז סָאװ
 ,קחצי בקעי ,ןײגסױרַא רימָאל ,ידוד חכל

 .ןגייווש ןופ תבש םעד ןגעקטנַא ,הלכ תארקל
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 הלפת-רומזמ ןיימ

 ,רעמזעלק ןכיליירפ ַא רַאפ ךימ ךַאמ ָא
 ,רעבעלנואגנול ןגנירג ןקידנכַאל ַא

 ,רעליּפש ַא סהנותח עמירָא עלַא ףיוא

 ,ןעמַארג עטסכילרעדנואוו יד טימ ןחדב ַא
 ;רעזנוצ םוקילא רענרעדָאמ יינ-ארטלוא ןָא
 םילשמ עטסשילרעטסיוא יד טימ תושרד ןטלַאה
 .םינויבא עקידבוטמוי לדער ַא רָאפ
 ,םולח ןיא שטָאכ לָאמניײא רימ רעשַאב
 ; טשינ ןָאק רענייק סָאװ ט"שעב םנופ השעמ ַא
 ןפיולוצ .קרַאמ ןיא ָאד ןעמוק לָאז ךיא זַא
 .ןצפעל יד ףיוא הרוחס רענעדלָאגניג רעד טימ
 .ָאד קרַאמ ןפיוא בוטמוי גנולצולּפ ןרעוו טעווס

 ,ןעּפירקס וצ ןרעהפיוא ןלעװ סעלשיד
 ,סעריל יד ןטלַאהניײא ןלעו רעלטעב יד

 ,סעליײשטַאפ יד ןקורַאפ ןלעוװ רעבייוו-לּפע יד
 לעטש סלַאגַאש ןופ ךַאד ןפיוא לעוװ ךיא ןוא
 סעלָאּפ יד טרַאשעצ טיירב ךיז ןצעזקעװַא

 | ןושש ןייז טעווס ןוא
 ,החמש ןייז טעווס ןוא
 הוודח ןייז טעווס ןוא
 ,סעכלעזַא ןוא סנױזַא ,סנױזַא

 .ןזעוועג טשינ ָאד גנַאל ןיוש זיא סָאװ
 ,ןּפיל ןעקשטָאמש ןלעוו ,ױזַא ,ױזַא
 ,דיסח ַא ָאד טרעגלַאוװרַאפ ךיז טָאה
 קרָאי-וינ זָאנ ןטימ טרעקַאעגכרוד ןיוש טָאה סָאװ
 טעװעלַאגַאשפױרַא ךיז ךַאד-לעטש ַא ףיוא ןוא

 רעצרעה יד ןיא רעייפ ףיוא טקעוו ןוא
 ,סנרעטש יד רעטנוא ןגיוא ןָא טדניצ ןוא
 ! סנַאסענער רעװַאלצַארב םעיינ ַא וצ טפור ןוא
 !יױזַא ! ױזַא
 ?וטסגָאז סָאװ
 ?סעיזַאטנַאפ סיוא עקצַאצ ךיא
 1 רעדנואוו ןשירעדניק ַא טימ ךיז ליּפשרַאפכ

 ּ!סנ א ףיוא סענישזורּפס יד ןָא יירד ךיא
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 ךיא יו שטנעמ ַאזַא טשינ טסַאּפ סע ? סָאװ זיא ,ונ ,ונ
 םַארַארַאט ןימ ַאזַא טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה סָאװ

 ןרָאי עָארג-קידמַאז רעלָאערטנָאמ ענדונ טימ
 ,רעגיײזַא-ףלעווצ ןדעי ךעלטיורב עסייוו טימ
 ! -- רעשזדנישזד ןולעג טימ ןוא רעסַאװ-ענילַאמ טימ

 טכעלעגניײרַא בָאהכ גנורַאפרעד-טלעוו רצוא ןַא רַאפ סָאװ
 ,ןיוש

 רעדעפ רעקידנשָארג רעד שזַא טרעטַאלפס זַא
 .שוילעּפַאק ןטשטיינקעגניײא-שיטילָאּפ ןיימ ףיוא

 !ַאוו-וא !ַאוװ-וא

 רעמזעלק ןכעליירפ ַא רַאפ ךימ ךַאמ ָא
 ןפוא ןקיוװָאװ-דמל ַאזַא ףיוא לע ךיא
 ןדלָאי עריא טימ טייצ רעד גנוצ ַא ןלעטשסױרַא

 ,ןוחצנ ןופ ןלַאפ סָאוװ

 ,לרענלָאק-טעמַאס עלעדייא סָאד רימ ןופ ּפָארַא סייר ָא
 -- קָאר םענעגָארטעגּפָא םעד רימ ףיוא ףױרַא ףרַאװ ןוא
 ,רעטעפ ןלעדייא רעצירָאק ַא ןופ השורי
 געט-ןוא-רָאי ענייז טרעגלַאװעגּפָא טָאה סָאװ
 ,רעטסנעפ ןדנילב ַא טימ לטיילק ןעלכוט ַא ןיא
 ןטלעוװ עקיטכיל ליפיוזַא ןעזעג טרָאד ןופ טָאה ןוא
 ןייז הכוז לָאמַא טעוו זנוא ןופ רעצימע יצ סייוו רעוו
 ,ןָאט-קוק ַא ייז ףיוא םולח ַא ןופ ערַאּפש ַא ךרוד
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 טנווַא

 ,ןזָאלרַאפ ךיד ןלעוװ עלַא ןעוו ,שידיא

 תוחילש ןייד ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןלעוו
 ,סוחי ולכ ןביילב ךָאנ רימ וטסעוו

 דניצַא ךיד ןליהרַאפ ייז לייוו רַאפרעד טשינ
 ,עטכַארבעגמוא ןענָאילימ ןופ השודק ןיא

 ליומ רעייז ףיוא טרָאװ ןייד טימ ןבָאה סָאװ

 .,ליוק רעקידנעילג ַא יװ ןשָאלעגסיוא ךיז

 טרעהעג בָאה ךיא טָאװ ךָאנ רַאפרעד רעמ רָאנ
 דרע עצנַאג ַא ,טלעוו עצנַאג ַא

 ,סמערָא ענייד ףיוא ןצנַאטמוא רעדניק טימ
 ,טקילגעג ,טקיווקעג ריד טימ ךיז ןבָאה תולכ
 ןסיורד ןעיולב ןיא ןיז רעקידרעמוז רעד טימ יו

 לגייפ יד יו ןעגנוזעצ ריד ןיא ךיז ןבָאה םינתח
 ,תולכ עקידנעקנעב ערעייז וצ ווירב יד רעביא
 ,תולדה רצוא רעזנוא ןופ תחנ קיטש ךילרעדנואוו ָא
 הניחת עטספיט יד ןוא עטסנעש יד ןעוועג ןיילַא טזיב
 ,רעגניפ ערעזנוא וצ ןגיוצעג קידנטעב ךיז טָאה סָאװ

 "םירישה-ריש ןיא ,רעדיל ןיא ןרעטסיימ ריא ןלָאז רימ
 ,ןביול

 ,םירפס ערעזנוא טימ ןָאט רימ ןלעװ סָאװ
 טכַאנרַאפ ןקירעיורט ַא ןיא טסעוו יד ןעוו
 .ןײגקעװַא סַאג רעזנוא ןופ ענעגיובעגנייא ןַא
 ,ענערָאװשעג ענייד ,ןעמעלַא זנוא עז ךיא

 ,טירט יד ןרעטיצכָאנ ,ןײגכָאנ ךיד
 :ןטעב שרעדניק טימ ןפיולכָאנ
 .עמַאמ עיירטעג ,טשינ זנוא זָאלרַאפ
 געוו ןייד ןרעטסַאלפ ןלעוװ רימ
 סעילידיא עשיריל טימ ןוא סעדָא טימ
 תוליגמ עקילייה ,סעדַאלַאב ענעדלָאג טימ
 .ןטערט ןייד ןייז רעגנירג ריד לָאז סע
 ,זנוא ןופ קעװַא טשינ ךָאנ ייג

 ,עמַאמ ,ץינערג רעזנוא טשינ זָאלראפ
 רעגנע ,רעגנע טרעוו ערעזנוא בוטש יד
 גנודמערפרַאפ ןוא טייקדמערפ יד
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 .רעגנעל ןוא גנעל ןליימ טנזיוט-טנזיוט
 ,תונעט יד ךיז ןיא ןליטשנייא ןלעוװ ךימ
 : רעגניפ ןקידסעכ ַא טימ ןעלטייט טשינ
 ףיורַא-גרַאב טרָאד בוטש רענעי ןיא
 {דגוב רעלעקנוט ַא טצעזַאב ךיז טָאה

 גרַאוװניילק ןייז טדמשעגסיוא טָאה
 .שיזיוצ-שיקרעט:-שילױּפ-שילגנע ןושל ףיוא
 ,ןסעגרַאפ ,ןסעגראפ ,ןסעגרַאפ םיא ןלעװ רימ
 .ןבעגרַאפ טשינ םיא ןענָאק רימ שטָאכ
 ןבעל טימ ןרעביוצ טעװ זנוא םורַא
 ,ןקיבײא ערעזנוא רעטעלב יד ףיוא ןבילבעג זיא סָאװ
 ולכ םלוע םניא ןיב ךיא זא ןיוש גנַאל יו
 .רעקיביולג-טשינ ןוא רעלפייווצ ַא ןרָאװעג

 ןטלַאהגָא ךָאנ ךיז ךיא ליוו ריד ןיא
 ,עלָאּפ רעקיד רעמירַאװ רעקידעמַאמ ןייד ןיא
 .עלָאמש ןטכַאנרַאפ ןוא געט עדימ עניימ ךרוד
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 ןריפקעוװַא ךיד ליווכ

 ןבעל חסונ ןמורק ןיימ ןופ
 ,ואוו טשינ סייוו ךיא ןוא

 ,לייה ןייק ָאטשינ
 ,לביטש קיליײה ןייק
 ,תומא תולד עמורפ ןייק
 דנַאל רעדנַא ןייק
 ,רעבירַא ץינערג רעד טָא ןופ

 ןעמולח ןענָאק טסלָאז וד ואוו
 ,געט עגנוי יד ןיא ,בָאה ךיא יו

 . רָאװ יד ןבָאה-ביל ןוא
 .קעלש עניילק ןוא עסיורג עריא טימ

 טעמרַאּפ ,לטעלב ךעלטיא
 ,ןבעגעג-רעטעלב ַא ָאד טָאה טנַאה ןיימ סָאװ

 :טנרעלעג ןוא ןזיוועג ריד טָאה
 .ךיז ,גערפ ,ייג
 .ןעניפעג ץלַא טסעוו

 .ןגערפרעד ץלא וצ ךיז טסעוו
 .ןענידרעד ץלַא וצ ךיז טסעוו

 טריפעגניירַא ךיד בָאהכ
 ,טנלע ןקיכָאװ-רעווש ַא ןיא
 .ץעגרעניא קנואוז ַא ןָא

 .תושמשה:ןיב ןייק ָאטשינ
 .ןעמוג ןטכַאמשרַאפ ןפיוא הליפת ןָא

 רעלקכ סָאװ עקיצנייא סָאד
 יורג עסיורג יד ןוא ריד ןגעוװ זיא
 .ןגָאירַאפ טשינ ריד ןופ ןָאקכ סָאװ
 בייל ןייד טגָאנ סָאװ ךאוו יד

 ןבעל ןייד טגנע ןוא

 ןייא ןעקַאנ ןיימ ךיז טכערב רַאפרעד

 ,טייקידלוש ןיא ןוא השוב ןיא

240 



 רעדמערפ ,רעדמערפ ץלַא רעווכ ןוא

 ,סַאג ןיא ,טלעוו רעד ןיא

 ,ןפױלטנַא ואוו טשינ בָאה ןוא

 ,םימותו םירוא ןכרוד ,עטיוט יד טימ

 ,ףיונוצ ךיז ךיא דער -- ןשינעכעדעג ןופ

 רעביא ייז טימ ךיז קניוו

 ,טנַאה רעקידנעכָאפ רעסייוו ַא טימ

 -- ןשיוועצ ךייס ַא רעביא יוװ

 ,רעטייווצ ַא וצ דרע ןייא ןופ

 ,ןעמוק לעװ ךיא
 ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ
 .ןעמוק לעװ ךיא
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 דילסקלָאפ רעטסעווש

4 
 רעדינ רעד ןיא ןזָאלּפָארַא ךיז דיל ןטימ
 ,דרע רערעכיז רעקירעדינ רעד ףיוא
 רעדיל ןופ רערעדיל ןשידיא רעסָאװ
 .טרעשַאב דסח אזַא טפָא ָאד זיא

 רעטרעוו יד ןופ ןייבעג ןוא בייל טימ
 ,זָארג ַא ןופ בייל סָאד ןרירנָא

 רעטרע ןוא ןטייצ יד ןקעמשרעד ןוא
 זָאנ רעשיריל ןייז טימ טנוה רעד יו

 ןעמי ןוא ןטייוו יד ןופ טניוװ ןדעי
 ,דיירפ ןיא סמערָא יד ןפָא ןקערטש
 ןעמַארג ןופ ןעמעט יד ןליפרעד ןוא
 ,טיורב םניא ץייוו ןוא ןרָאק םעד יו

 ,רעטסעווש ענייש :גָאז ןוא דילסקלָאפ םוצ םוקכ
 .לעווש ענעדלָאג ןייד ןייגרעבירא רימ זָאל
 ןטסענ טימ טצעזרַאפ זיא סמיזעג ןייד
 .טלעוו רעד רָאג ןופ לגייפ טימ לופ

 .ןעגניז סעביל ענייד ןרעה ךָאנ ליווכ
 .סעכ ןרעטיב סגנוינסַאג ןייד ןוא
 ןעגנילק סענורטס עסייוורעבליז ענייד
 ,סַאב ןייד ןופ גערב םענעבמעד םעד ייב

 ןבעל םיבושי עשידיא טנזיוט
 ,ףָארטס םעניילק ןייד ןופ רעקלַא םניא
 ןבעווש ןגיוא ענייש עטקנעברַאפ ןוא
 ,ףָאלש םולח ןיא יו ,רעטסנעפ יד ןיא

 ,עלַא ,ןעמעלַא טגָאזעגוצ טסָאה וד
 ? ןייג ,ןרעוו-םיוקמ ןלעוו ןשטנואוו עלַא
 הלכ עקירעיורט יד ךָאנ טרַאװ סע ןוא
 .ןייש ךָאנ רעיורט ריא ןיא זיא ןוא
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 ,רענעש ןוא רעקיטכיל ךָאנ רשפא ןוא
 טנייה ךָאנ וליפַא סע טרעה ןעמ
 רענעה ענעדלָאג יד ןופ יירק םניא
 ,טנייוו ןוא טנגערס ןעוו ןגרָאמירפ

 דימת יוװ ץלַא ךָאנ זיא סָאד רָאוו יו

 ,רימ טימ בייל ןייא ןוא ןייבעג ןייא

 ,טע'מומרַאפ ,טעמַאמרַאפ ,טרעטסעוװשרַאפ
 ,ריט ןוא רעטסנעפ יד טימ טנעוו יד יו

 רעגעלעג םירָאװ ןייד ,דילסקלָאפ רעטסעווש
 ,סג ןוא ור ןוא רעדנואוו רימ זיא
 רעגייז ןשימייה ןייד ןעלמרומ רעהכ ןוא
 .תעל-תעמ ןופ טנעוו ריפ עמירַאװ יד ןיא

2 

 ףיוהסקלָאפ ןבורח םעד ןטימניא טסייטש
 ,לדיפ ןשרעלטעב ןייד ףיוא טסליּפש ןוא
 ,םימותי עלַא ןענייז רעדילסקלָאפ ענייד
 .רעדיל עזָאלכַאד עזָאלמייה ןענייז

 ,סעלָאּפ עקיטניוו יד ךָאנ ךיז ןּפעלש
 .ןעמייה ןוא ןלעוװש ערעייז ןכוז ןוא
 ,רענייטש טימ לגרעב ַא ףיוא ּפָא-ךיז ןלעטש

 .ןעמיוק ןקידייל ַא ןיא ןײרַא-ןקוק

 ,ןגייווצ ןָא םיוב ַא ףיוא ףױרַא-ןעילפ

 .ןטנערברַאפ ַא טױלּפ ןרעטסניפ ַא ףיוא

 -- רעטסנעפ םענעכָארבעצ ןיא ןָא ןּפַאלק
 ,טרָאד טנעקרעד ןטָאש ַא ןופ ץנַאלג רעד

 ,ןטסימ עקיריורט יד רעביא-ןּפיה
 ,םענורב םענעטלָאשרַאפ ַא וצ ןָא ןעמוק

 : ןפָארטעג קילגמוא ןַא ָאד לָאמַא טָאהס

 .ןענופעג הלכ ןייז טָאה ןתח רעד

 םישדח טימ טייצ ַא ריא טכוזעג
 ,רעטניווצ ןיא ןוא געוו ןיא ןוא דלַאװ ַא ןיא
 ,ךיז טפייפעצ ןעיסָא רעד טָאה ָאד ןוא
 ,רעטניוו טימ ןזָאלבעג ןבָאה ןטניוו ןוא
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 רעדלעוו עטלַא-טלַא ןופ ןעָארק ןוא
 ,ןגיולפעגנָא זייוותונחמ ןענייז
 ,ןעיָאו טימ ןעגנַאגרַאפ זיא טניוו רעד
 .ןגייווש קיד'המיא ןַא ןיא ךָאנרעד

 םענורב ןרעטסניפ ןופ ריא טָאה ןעמ ןעוו
 ןגיוצעג ןוא טּפעלשעג רעמע ןַא ןיא
 ,ןעגנַאגרַאפ ןעיָאװ ןיא ךיז טניוו רעד זיא
 .ןגייווש קיד'המיא ןַא ןיא ךָאנרעד

 תלופמ ןלעג ןופ רעגָאזצרַאװש יד ןוא
 ןטכעלש ַא ןמיס ַא טלמרומעג ןבָאה

 ,ןפָארטעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ןבָאה סָאװ תרצ ןופ

 .ןטכענרעייא טשינ ןוא ןטכענ טשינ

 ןטכַאלש ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז ןקלָאּפ
 ,ןגָאלש עגָאװערט טרעהעגפיוא טשינ ןוא

 תוליח-רעטייר ןוא רעייגסופ
 .טנגָאװנטיױט ייז רעטנוה ןוא

 רעדלעוו עטלַא- טלַא ןופ ןעָארק ןוא
 .ןגיולפעגכָאנ ייז זייוותונחמ ןענייז

 ןעגנַאגרַאפ ןעיָאװ ןיא ךיז זיא טניוו רעד

 .ןגייווש קידהמיא ןַא ןיא ךָאנרעד

3 
 , םולח"וצ דילסקלָאפ עלעדייאס רימ טמוקס

 :טעב ןופ טנּפָאקוצ ןרעביא רימ טגניז

 ,םולש ןיוש זיא טלעוו רעד ףיוא ,טסייוו וד

 .טעּפש-וצ ןיוש רימ רַאפ רָאנ

 ,רעטסנעפ ןוא ןסמיזעג עניימ ףיוא

 .שא ןיא -- רעביטשנביוט עניימ עלַא

 רעטסנעש ןיימ שרוי רעטסלדייא ןיימ ןוא

 .סַאג רעדמערפ-דליוו ַא ןיא

 ? ןסָאלשרַאפ לקניוו ןיא ךיז וטסָאה סָאװרַאפ

 .םוק ןוא םערָא ןייד םענכ ,רימ טימ םוק

 לרוג םנופ דיל סָאד ןעגניז ןרימ

 ,םורַא ואוו טלגָאװ סָאװ
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 ןביירשרַאפ רעדיל יד טשינ ןפרַאד רימ
 ?סָאװ בילוצ --- ריּפַאּפ ףיוא טניט טימ
 ןביילברַאפ ןסַאג יד ןיא ןלעוװ ייז

 ,זָארג יו ןוא ןוז יו

 ןלעטש ךיז רעטסנעפ יד ףיוא ןלעוו יז

 .שירפ טמוק רעמוזירפ ןעוו ,לגייפ יו
 ןלעווש ףיוא ןזָאלּפָארַא ךיז ןלעװ ייז

 .סיפ עשיביוט:ןיד ףיוא

 ,רעביטש יד ןיא ןצעזַאב ךיז ןלעװ ייז

 טייצ רענעי ןיא לָאמַא יו ױזַא
 רעבירַא שדוח ןייק טשינ זיאס ןעוו
 דייז ןוא טעמַאס סָאד ןעוו

 ןדנעלב ,ןרעטַאלפ טשינ קידבוטמוי לָאז

 טלעוו יד ןוא סַאג יד ןקיטכילרַאפ ןוא

 עדנעגעל ַא דלַאב ןיוש זיא טייצ ענעי

 .דלעה ריא דלַאב וד -- ןוא

 ןסַאפרַאפ ןפָארטס ןביז לעװ ךיא
 ,טרָאװ ןייד ןוא דיל ןייד ןוא ריד ןופ
 ןסָאג עקידייל ףיוא ןפרַאװעצ ןוא

 .טרָא ןַא ןָא ,טלעוו ןָא

4 
 סכעליירפ טלַא ,טלַא ןַא רעביא רימ גניז ָא

 ,לָאט רעזנוא ןיא תונותח עקילָאמַא ןופ

 ךלוה רעשידָאמטלַא ,קידָאּפס רעשידָאמטלַא
 .לוק סנדייז ַא ןיא תורוד ןופ לוק סָאד ןוא

 ,ןעמַארג ענשזַאװ יד טימ םכחה ןחדב רעד ןוא
 .ךַאז יד רעסעב ןיוש רימ ןענָאק יאדווַא
 ןעמַאזוצ ןעגניז םיא טימ ןָא רימ טייטש סע רָאנ
 .ךַאד ןשילַאגַאש ַא ףיוא ןוז רעד ןיא ןציז ןוא

 ,סעּפולַאכ-רעביטש עניילק םורַא ךימ ןעלגנירס ןוא
 .ךיירַא סעציײלּפ ענעמייל יד ןיא ייז טנוזעג ַא
 ,סהּפוח עקיטכיל ליפיוו ,ס'היוול עבירט ליפיוו
 .ןייוו תוסוכ ליפיוו ,ןרערט ןכַאב ליפיוו
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 -  ,לגילפ עכיליירפ טימ עטיירב טימ תושעמ ליפיוו
 ' ,ןייש ןוא --- רעטַאלּפ ַא רעטייווצ רעד וצ טלעוו ןייא ןופ
  ,לגיּפש ַא ,טרָאװ סָאד ? ןבילבעג זיא סָאװ ןוא

 .ןיורק רעגנוי רעד טימ דיל עכילרעה סָאד ןוא

 לקנעב ןכָארבעצ ףיוא סע טציז ךילגיניק ןוא
 .םַאלפ ןוא רעייפ ןופ ןבילבעגרעביא זיא סָאװ

 ןעקנעב עלעּפַאק ַא שטָאכ דניק ןיימ ןרעל ךיא ןוא
 .םַארג ןכעליירפ ןשידיא ַא ןופ םַאטש ןכָאנ

5 
 החמשו ןושש ָאד ןרעוװ ךָאנ טעווס
 ןסקַאװ טעװ ןוא גנוי ךָאנ זיא טלעו יד
 ןרַאּפשסױרַא תורצ יד ןופ טעװ ןוא
 ,לסקַא עקיטכעמ טימ ,עקרַאטש טימ

 רעטייוו תונותח יד ,רעדירב ,טעװַארּפ
 .םירָאמזעלק ןוא ץנעט טימ ,דימת יוו ןוא

 רעטנוא טסקַאװ רעטכָאט עשידיא ַא זַא
 ,םערַא ריא רוחב ַא רעטנוא טּפַאכ

 טנוװָא ןיא -- םערָא טינ ,םירָא ןוא
 ,רעטסנעפ יד ךיז בוטש ןיא ןצנַאלגעצ
 ךיז טזייווַאב בורק רעטסמירָא רעד

 .רעצנעט רעטרוכישרַאפ ַא טרעוו ןוא

 שידיא ךָאנ .זיא גנוי-ךילרעדנואוו ןוא
 .ןעמַארג עשינחדב טימ טכַאל ןוא
 ךעלצנערק עשרעדיל יד ןלַאפס ןוא
 .ןעמַאמ ןוא ןטַאט םעד ןופ ּפעק יד ףיוא

 ,רעמזעלק ַאזַא ךיוא זיא ןחדב רעד
 ,לדיפ רענעדלָאג ןייז זיא טרָאװס ןוא

 ןלעװק סע ןוא טלייצרעד ןוא טליּפש רע
 ,ןדיא ןוא סענעדיא יד ןענייוו ןוא

 ןענייוו ךיוא ןוא טנוזעג זיא ןכַאל
 .עסיורג ַא הלוגס ַא יאדוװַא זיא
 ןגיוא יד ןוא ץרַאה סָאד טרעטייל סע

 ,ןסיורד ןיא ךיוא טרעװ רעכעליירפ ןוא
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 ,ןָאטּפָא ָאד סע ןָאק הנותח ןייא סָאװ
 .רעיורט ןופ עלַא סיוא טוט יז

 הּפוח רעד וצ רעדניק ןפיול רַאפרעד
 ,רעיוט ןפיוא ץעק יװ -- ךעלגניא ןוא

 ,ןסייוו ןיא הלכ יד -- החמש ַא

 .ןצרַאװש ןיא ןתח רעד -- הוודח ַא

 ,םינּפ קידתועינצ ַא -- הלכ יד

 ןצרַאה ריא ןיא רעקידתועינצ ךָאנ

6 

 ,ריא ס'החמש עשידיא עניילק ,ָא
 ,ּפָא טשינ טזָאל ,טשינ טזָאל ,ָא
 ףיוא ןעלדיפ ערעייא ףיוא טליּפש
 ּפָארַא ןעמענ םינתח יד ןעוו

 ןרעילש יד תולכ ערעייז ןופ

 .קילג ןופ ןלארטשעצ עדייב ןוא
 טרָאד בורק רעמירָא ןַא טייטש טייז םייב שטָאכ
 .קיטעמוא ךָאנ ץלַא םיא זיאס ןוא

 ,ךעלעדיפ ,ףיורעד טשינ טקוק רָאנ
 .טגניז ,ךעלעדיפ עשידיא
 סהנותח עשידיא ןסקַאװ ןלָאז

 ,גנירג ןוא סייוו ,טיווצלשנייוו יו

 ךיז ןדניזעג יד ןלָאז ןרעמ ןוא
 .גייווצ ןפיוא טיור לשנייוו יד יו
 ןטיהסיוא ןעמעלַא זנוא לָאז טָאג ןוא

 ,גיוא שיאיוג ןוא זייב ַא ןופ

4 
 ,םוקמ ןיא דיא ַא זנוא ייב ןעוועג
 .ןגנַאל ַא לדיפ ַא טימ לודג רעמזעלק ַא
 ,ס'הנותח עמירָא עטסָארּפ ןייק וצ ץוחַא
 ןעגנַאגעג ןרעמזעלק טשינ ץעגרעניא רע זיא

 ,טקיריורט-ךעליירפ ַא רע טגעלפ ןליּפש ןוא
 .ןעמונעצ םירבא עלַא ןיא המשנ יד טָאה סָאװ
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 ןרעוו רעקיטכיליקידתועינצ טגעלפ הלכ יד
 .ןעמורברעטנוא טרָאד טגעלפ ליומ ַא רָאנ ואוו ןוא

 ןגרָאברַאפ טשינ טגיל קינייװניא טרָאד ןעמעוו ייב לייוו

 .ןגרָאז עטלקיוורַאפ עטלַא טימ טעמרַאּפ ַא
 ןצנַאגניא טלקיוװעצ סע טָאה לדיפ סרעמזעלק םעד ןוא
 ןעגנירּפשוצסױרַא ןעוועג-טיירג תוגאד יד ןענייז

 ןצנַאט סקיריורט-ךעליירפ ַא -- הנותח רעד ףיוא

 ןעגניזרעטנוא ןוא ןצנַאט סקירעיורט ַא

 !לודגה רעמזעלק רעד ,טליּפשעג רע טָאה סָאװ ןוא
 ןענָאמרעד רעטרעוו ןיא ךיז וואורּפ ךיא ליפיוו
 ,סענורטס עלעדייא יד ףיוא תונחדב ענייש סָאד

 .ןענָאמוצפיוא בוח םעד ןורכיז םייב רעווש רימ זיא

 ,ןגָאז-םיליהת ַא ןעוועג סָאד זיא ,טליוו ריא זַא
 .חרדס יד ןייז-ריבעמ ַא ןעוועג סָאד זיא ,טליוו ריא זַא

 ןגָאװ רעטקַאּפעג-קידרעמוז ַא -- טליוו ריא זַא ןוא
 .ןיבר ןקילייה םוצ ןרָאפ סָאװ םידיסח טימ
 רעניד רעד ךרָאש רעד ןעוועג סָאד זיא ,טליװ ריא זַא ןוא
 .ןרעטש ןסייוו ריא רעביא רעיילש סהלכ רעד ןופ

 ---לדיפ רעשידיא ַא ,רעמזעלק רעשידיא ַא
 ,תולג ןופ תוברוח ןייא-טנזיוט יד ןייגסיוא טעוװו ריא
 .ןרעהרעד ץעגרעניא טינרעמ ןיוש םיא טעװ ןוא

 ןסמיזעג-לוש יד ףיוא .ןבלַאװש יד וליפַא
 .ןרָאװעג טנערברַאפ ןוגינ ןייז טימ ןענייז

 רעטייל ןקידנעלקָאש ךיז ,ןכַאװש ןפיוא ךירקכ ןוא
 ןורכיז -םעדיוב ןיימ ףיוא טשינמוא ןוא טסיזמוא
 ,ךיא רעהרעד גנַאלק םענעסירעגּפָא ןא ,בליז ַא
 ,רעגניפ יד ןשיווצ ןופ רימ סױרַא טרעטַאלפ רע ןוא
 לדיפ סלודגה רעמזעלק םעד ןופ סענורטס יד
 תונחדב ענייש סָאד ןליּפש ךָאנ טנָאקעג ןבָאה

 .רעגניפ עגנַאל ענייז ןופ רירַאב ןעמירַאװ ןרעטנוא

 אמתסמ ןרָאװעג ? ןרָאװעג זיא םיא ןופ סָאװ
 ,םוקמ ןצנַאג רעזנוא ןופ ןרָאװעג זיאס סָאװ
 ,לדיפ םעד ןבָארגַאב ואוו ,סייוו רעוו ,רע טָאה רשפא
 | ,ןבָארגַאב טרָאד ןיילַא םיא טָאה ןעמ רעדייא
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 ,רעטרעלקרַאפ-דימת ַאזַא ןעוועג ךָאד זיא רע
 ןגיוא עטוג ענייז ןופ לכיימש רעד רָאנ ץוח ןוא
 .רעטרעוו יד וצ טּפעלקעג טשינ סעּפע ךיז רע טָאה

 - רעטשטנעבעג ַא שטנעמ ַא זַא ,ךיא ןיב רעכיז ןוא
 .ןעניפעג ןגנַאל ןייז לדיפ ןייז ךָאנ טעוו
 סהנותח עמירָא ףיוא ןזָאל ךיז רעדיוו ןוא

 .ןענידַאב ךילרע ייז תונחדב לדייא ןייז טימ

 ךילקילג לסיב ןיילק ַא ,לסיבַא ןיב ךיא ןוא
 ,לודגה רעמזעלק םעד ךָאנ ןעזעג םיא בבָאהכ סָאװ
 רימ ןלעװ ,ונ ,ןסעגרַאפ ןעמָאנ ןייז ןיוש בָאהכ שטָאכ

 ,לודגה רעמזעלק רעד --- דילסקלָאפס יוװ ןפור םיא

 הטילּפה תריאש ,רימ ןלָאז ןייז-הכוז ןוא
 .תומוקמ ערעזנוא ןיא עליטש ס'הנותח וצ

 ןדיײשַאב לסיבַא רעסעב זנוא ךיז לָאזס ןוא

 .תומולח ענייש ענעבילבעג ריפ יירד יד
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 העש עקידייל

 ,רעטרעוו עלַא ןיא טסיירט רעכיילב

 .דייר טימ ךיז ןטסיירט רימ רָאנ

 -- רעטסנייר ןוא רעטסקילייה רעד ןוא

 -- טיירג תוחילש ןייא רָאפ רָאנ

 ןײגקעװַא ןוא ןײגּפָא ,ןײגּפָא
 ָאד ןרעטנָאלּפ טשינ רעמ ךיז ןוא

 רסומ םענעפלָאהַאבמוא ןייז טימ
 .העש רעדנילב ןימ ַאזַא ןיא

 -- סמיליהת עלָא ,םירפס עלַא
 טראג רע יװ ןוא טקנעב רע יו
 ,ךעלטעלב עליטש יד ןשימפיוא
 ,רעצ ןעגניז ןוא טסיירט ןעקנירט

 ןגיל רעטטסניפ טביילב טנַאה ןייז רָאנ
 ,טכַאמשרַאפ שיט ןופ דנַאר ןפיוא

 סמיליהת יד לייוו הלילח טשינ
 טרַאנעגּפָא ָאד םיא ןבָאה

 ,ןפלָאהעג טשינ םיא טציא זיב ןוא

 ,ליטש ןטעבעג טָאה רע ןוא
 ,ןעמונרַאפ םיא טָאה טרָאװ ךילטיא
 ליו רע סָאװ ןענַאטשרַאפ ןוא

 רעטציא ןוא -- טגָאזעגוצ םיא ןוא
 ,ביוט רעטרעוו עלַא ןענייז

 ןלַאפעצ ,ךיז ןטישעצ ןוא

 .ביוטש רעלעג -- ךעלטעלב יד ףיוא

 רבדמ רעדנילב ןוא דמַאז רעלעג

 ---.שער רעד ,סָאג יד םורַא ןוא
 ? ןייזטוג ןוא ןבָאהביל ןעמעוו
 !סעכניא ןייז ןעמעוו ףיוא ןוא
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 עלַא ייז יו טקנוּפ ,ןילַא ךיז

 יו טשינ טסייוו ןוא דמערפ רע זיא
 ,ןקורוצסױרַא ןענַאדנופ ךיז

 / ,יח-טשינ ױזַא זיא רע זַא

 ,טנגייאעג טשינ םענייק טימ ןוא
 .טנענרעד טשינ ךַאזנייק ןופ ןוא

 ןעניז ןופ טיײוװעגסיױרַא ץלַא

 ,טנעה יד ןופ ןלַאפעצ ןוא

 ,ץ'שער עטיוט ,ןסַאג עטיוט
 .העש עטיוט ַא -- געט עטיוט
 ,ןסאלב ,ןשעל ןייא ןיא ךיז טלַאה
 .ָאד ָאד ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא
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 ןרָאצ ןדימ ןיא

 ,טריפעג טָאג טימ גירק ןצרוק ַא
 .ןרָאװעג טמוטשרַאפ ךיא ןיב דלַאב ןוא
 ,טכיל ןוא-רעטכייל ןיימ ייב ןבילבעג
 ,ןרָאצ ןטמַארגעגנייא םעד ייב ןוא

 -- דיל ןיימ ןיא ןבילבעג זיא סָאװ
 .טעווָאקעג טייק רענעדלָאג ַא ףיוא טנוה ַא

 ,טינ רעױדַאב ,ָאי רעױדַאב
 דובכ רעסיורג ןייק טינ יצ ,ָאי יצ

 ףָארטס ןוא טרָאװ ןוא ֿבליז ןביילק סָאד
 .ןענח ןיא דייל יד ןדײלקנָא ןוא

 ףָארטש ַא ןיילַא ךיז רַאפ זיא סָאד
 ,ןענייוו ןפָא ךיז טמעש סָאװ םעד רַאפ

 דייר ןוא תונעט עלַא זַא ,טסייוו ןוא
 ןודז תלשממ רענעסערפעצ רעד ףיוא

 טיוט םוצ דייר-רסומ ןדער זיא
 .ןדאל ךיז -- טניוו ןטסיוו םעד טימ ןוא

 : ךיז ןגערפ סָאד : סנייא רָאנ טביילב זיא
 ?הלהב רעד ןיא ָאד רימ ןעוט סָאװ

 ךיז ןקערש ענעטלָאשרַאפ סָאד ןןוא
 עלָאּפ רעד רַאפ ךיז ןטלַאהנָא ןוא

 ,לייוורעד -- עשר ןבלַאה ןדעי ןופ
 ןזייו דסח לסיבַא זנוא לָאז רע
 ליומ קילייה ןייז ןופ טרָאװ ַא טיִמ ןוא
 ; ןזיילרעד זנוא עדרָאמ ריאמט רעד ןופ

 ,קַאה יד ,ןקעטש םעד ןטלַאהּפָא ןוא
 ןביוהרַאפ רעווש ױזַא ךיז טָאה סָאװ
 --ײקָאז ןטימ עציילּפ רעזנוא ףיוא

 ,ןביולג .,ןפָאה ןוואורּפ רעדיוו ןוא
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 ,ףוס רעדנילב רעד טשינ ךָאנ זיאס זַא
 ןענייז ,עטעװעטַארעג ,רימ זַא
 ףױרַא-געוװ בױהנָא רעיינ ַא
 ףןענײשַאב קלָאפ ןופ ּפָאק ןדימ םעד

 ,טעז ריא יו ,ערעייט רעדירב זיא
 ,ןלַאפעג לוע רעד רימ ףיוא רעווש וצ

 טעּפש ןוא טסיוו רעד ןופ טשינ ןָאקכ ןוא
 ,ןלָאפ טינ קירוצ לָאזכ -- ןטערטסױרַא

 ---געוו ןפיוא רעביא ךימ טזָאל ָאט
 .ןרעוו-ןרָאלרַאפ טשינ ָאד לעװ ךיא
 יגערב ןטצעל םעד ייב ףיש ַא ףיוא יו

 רעה ןרעייא גנַאג םעד ךיא לע

 טרָאד ןפערט טשינ לָאז סע סָאװ ןוא
 ; ןביולג ןטייוונופ ךיא לעװ --- ךייא טימ
 ,טרָא ןַא ףיוא ןעמוקעג טנעז ריא
 ,ןבעל ןבילבעג --- טרָא ןפיוא ןוא



 דנַאל רעזנוא ךָאנ ץלַא זיא טלעוו יד

 ףָארטש ןופ ,דייר ןופ ּפָא ךיז טלַאה ָא
 רעיוט ןייד ןיא רעגנוי רעד טעווס ביוא
 ,ףוס ןזיב ןעקנירט טשינ ןייּפ יד

 .רעיורט ןופ ןּפַאכפיוא ךיז ירפ ןוא

 :גייווש ןוא וצ סנטייוורעדנופ קוק
 ,אמתסמ ןייז זומ ,ןייז ףרַאד יוזא
 גיוא ןַא ןַארַאפ ,טנַאה ַא ןַארַאפ
 .המקג ןופ ןובשח םעד טריפ סָאװ

 געוו רעסַיורג רעד ןייז ןָאק סָאד ןוא
 .הילת ןוא ליוק ןוא דרעװש רעבירַא
 ,געט עגנוי -- ןענייז געט עגנוי ןוא

 .ןעילב ןליוו ןגייווצ ענירג ןוא

 ! ףיוא ייטש :טגָאז למיה רעד זַא ןוא

 .לטב העבש עקילייה עדעי טרעוו
 ףיורא-געוו ןענַאּפש טמענ טלעוו ןוא

 ,לטָאז ןצלָאטש ,םענעלָאטש ןיא טסאפעג

 טקורעגּפָא לקניוו ןייד טסָאה---וד
 .ןסעזרַאפ ךיז טנלע ןיא ,טייז םייב
 טקוקרַאפ ,טייוו טזיב וד סָאװ ביול זיא
 .ןסעגרַאפ לייוורעד טלעוו רעד ןופ ןוא

 ,ךַאװ טזיב וד ןעוו ,טכַאנ רעטעּפש ןיא
 ,וליפַא ןָאטעגוצ טשינ גיוא ןייק
 ךַאילש ןרעביא ןעגניז ַא טסרעה ןוא
 ןליּפשרעטנוא ס'הנבל רעד ןוא

 -- טימעג ץנַאג ַא טימ סָאד יײטשרַאפ
 .ןכיירגרעד ואוו ךָאנ רימ ןלעװ ױזַא
 טילג ןוא טילט ןפָאה ןופ קנופ ַא
 ןכיוה עטייוו ,עטסמַאזנייא יד ןיא ךיוא
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 טלעוו רעד ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא

 טעטש עסיורג ןסקַאװ דנַאל ןיא זנוא ייב

 .טעכיוא ןבעל ךעלפרעד ענייש יד רָאנ
 גנערטש -- םיטפוש יד ,לופ ןענייז ןטכירעג יד

 .חוכ ַא ךיוא ןענייז תודימ-ילעכ יד רָאנ

 םורַא ןעייג עדייב --- ךָאו יד ןוא ראוו יד ןוא
 .תומשנ עָארג ןוא רעדיילק ענעסירעצ ןיא

 סיוא רענעמ עכיוה ןסקַאװ עניילק יד זַא

 ,המחלמ ןיא קעװַא ןקיוּפ טימ ייז ןעמ טריפ

 טלעוו רעד ףיוא ןיז יד ןופ סעמַאמ עלַא ןוא
 רעביא יז ןזָאל ןוא ןעגנוי ערעייז ךָאנ ןעייג
 קעװַא ךיז ןגייל ייז ןוא םייהַא ןעייג ןוא
 .רעבירג-סעּפָאקָא ןיא יו -- ןטעב ערעייז ןיא

 ץַאק עצרַאװש ַא יװױזַא זיא ףָאלש רעד
 ןפָאלטנַא ןטעב עלעקנוט ערעייז רעטנוא ןופ
 טנַאװ רעד ייב לטעב ןסייוו ןלָאמש ןיא רָאנ
 ,ןפָאלש ןבילבעג עלעגניא עליואוונייש סָאד זיא

 טייוונופ לטעב ןפיוא טקוק ,טקוק עמַאמ יד

 .רעטנורַא םינּפ ריא ןופ טייג ןייוועג-מוטש סָאד ןוא
 ריא רַאפ טעוו לטעב ןסייוו ןקיזָאדמעד ןופ
 .רעדגואוו רעטסכילרעדנואוו רעד לָאמַא ןייגפיוא ךָאנ

 רָאג רעסייוו ַא ,רעלקנוט ןייק טינ ,ףָאלש רעד ןוא
 ןטײרּפש ךיז ּפָאק ןשעמַאמ ריא רעביא טמענ
 רָאלק ןוא קיטכיל טרעוו םינּפ סעמַאמ רעד ןוא

 .עטיינשרַאפ טשרע ַא טלעוו יד יװױזַא

 ---.טלעוו עצנַאג יד טרעוו שרעדנַא ,שרעדנַא ןוא
 ,ןבעװשוצקעװַא -- ענרענליז ַא ,ערעגנירג ַא
 לַאגַאש'ד קסבעטיוו ןיא חלכ יד יװױזַא

 ,ןבעל ןקיטעמוא ןטימ ךיז טיוט רעד טשוקס יו
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 ײװדָארב .טסיא יײפַאק ןיא

 רעטעּפש ַא העש ַא ןיא ןסעזעג ןענייז סע
 ייוודָארב-טסיא ףיוא יײפַאק-רעלעק א ןיא
 ,ןטעָאּפ לדער ַא ,לשיט ןקיטייז ַא ייב
 ,ייז טימ ךיוא ןרעּפלַאה בייל השמ ןוא

 ןשָאלרַאפ ןגעלעג זיא טייז םייב עקלויל ןייז

 ,טנעלעגנָא טנַאה ןפיוא םינּפ עדימ סָאד
 ןושלה הזב ןוא טלטסוהעגּפָא ךיז
 :טדנעוועג רעטכיד יד וצ קירעזייה ךיז

 ,ןדלעמ טציא ןעמוקעג ךייא ןיב ךיא ,ןגעלָאק
 : ןייטשרַאפ עדריוו טימ ךימ טלָאז ריא זַא ליוו ךיא ןוא
 ןדלעפנזָאר טימ ןטעבעגרעביא ךיז בָאה ךיא
 ,ןייטש-הבצמ ןייז ייב ,טכַאנרַאפ ןטכענ ךָאנ

 רעטנורַא גָאט ןדעי רָאפ ךיא יוװ ,ןכָאװ ןיוש
 ,גנַאל טרָאד רבק ןייז ייב ייטש ןוא םלוע תיב םוצ

 טרעדנואוורַאפ ,רעדירב ,ןקוקנָא טשינ ךימ טפפרַאד ריא
 .קנַארק זיא ןרעּפלַאה זַא ,ןעניימ טשינ ךיוא ןוא

 | ,הטרח תמא טָאה ,ערעייט ,ןרעּפלַאה רָאנ
 ? סָאװ -- השעמ טשינ זיא הטרח זַא טניימ ריא שטָאכ
 ןטָאש רעדימ ַא יו ייטשכ ,רעדירב ,ךייא ךיא גָאז זיא
 . תוא ןוא טרָאװ ךעלטיא ןעייל ןוא רבק ןייז ייב

 ןגָאז תוניק טגעלפ עטַאט ןיימ סָאװ ןוגינ ןטימ
 ,ּפָא טייג ןצרַאה ןיימ ןופ ָאשמ-רעווש יד רָאג ןוא
 ןגָאלשעצ-קידנואוו ןוא טלייקעצ ךיז ליפ ךיא

 ,ּפָאק ןיימ רעצ ןופ ןביוהפיוא טינ ןָאק ןוא

 ןּפיל עניימ ןופ ּפָארַא ןפירט סָאװ רעטרעוו יד ןוא
 .גנירג ןוא קיטכיל ןלַאפ ייז רָאנ רעווש ןענייז

 ןפירגַאב טשינ ףיט ױזַא לָאמנייק ךָאנ בָאהכ
 ,טגניז ןוא ןבעל ןיימ ןיא טקנערק סָאװ רעיורט םעד

 ---ןגעלָאק ,ןביולג רימ טלָאז ריא ליוו ךיא -- ,ןטכענ ןוא

 ---.טרַאּפשעגנָא ןייטש ןרעביא ייטש ךיא יװױזַא

256 



 ,עגר עצרוק ַא ףיוא טלמירדעגנייא בָאהכ יצ
 --.טכַארטרַאפ ןסעגרַאפ ןטסטייוו זיב ךיז בָאהכ יצ

 :ןענַאטשעג רימ רַאפ קידעבעל גנולצולּפ רע זיא
 .ייג ,ןיוש ריד ייג ,ןיוש ,ונ ? סָאװ וצ ,ןרעּפלַאה,,

 :ןענַאטשרַאפ שרעדנַא טשינ לָאמנייק רָאג סע בָאה ךיא
 -- -- ייוודָארב טסיא ףיוא ןטרָאד סָאװ עלַאמ ,ונ

 ,לגיּפש רעמורק ןיימ טרָאד ןעוועג זיא גנידצלַא

 טרָאד עלַא ריא ןוא וד ךיוא ןוא ךיא ןוא
 לגילפ ענעדלָאג יד ףיוא יילב ןרעטסניפ ןטימ

 ,טרָאװ ןשידיא ןטימ ךיוה:-ךיוה ןגיולפעג

 ,ןגָארטרעד סע ןוז רעד ןופ לכיה םוצ שממ ןוא
 .טשינ רימ ןבָאה ןלעטשּפָארַא ךיז ואוו רָאנ
 ,ןגָאלשעג ךיז ךייא טימ בָאהכ ,עלַא ריא טָאה טניימעג

 "ךיל ןיימ טימ ,ךיז טימ טלגנַארעג ךיז כָאה ךיא רָאנ

 ,ןרָאװעג ןגיושטנַא גנולצולּפ זיא ןרעּפלַאה ןוא
 .טסַאה טימ טנַאה ןיא עקלויל יד ןָאטעגיּפַאכ ַא

 ---ןרָאפ ןגָאװ א טרעהעג ןעמ טָאה רעטסנעפ ןכרוד
 ,סַאג רעקיכָאװ רעד ןופ ןגָאװ ןקידרעדערנעצ םעד

257 



 געּפיניװ ןופ רעטעפ רעד

 ןצרַאה ןיא השוב רענעטלַאהַאב טימ
 טדערעג החּפשמ ןיא זנוא ייב ןעמ טָאה

 ןנח 'ר רעטעפ ַא םענייא ןגעוו
 ,טעה-טעה ,ץעגרע ןטייוו-טלעוו יד ןיא

 ,החפשמ ןיא ןעוועג דרומ טָאה רע

 ,טגירקעצ ךיז טיוט ףיוא ןעמעלַא טימ טָאה

 ןדייז םעד ןופ זיוה ןיא תבש םענעי

 .טגיוועג ךיז סנעוו יד ןבָאהס זַא

 ,טרעטיצעג ןבָאה רעטכיילגנעה יד
 לָאטשירק ןוא זָאלג סָאד ןוא סנַאיַאפ סָאד

 ןסירעג ךיז קנַארש ןופ שממ טָאה
 .לוקב ןעגנולקעג ,טרעּפמילקעג

 ,סמעדייא ןוא ,סעמומ ןוא ,סרעסעפ ןוא

 ,בור ןומה -- רינש ןוא רעטכעט ןוא

 ,ןשיט ייב ןוא טנעוו יד ייב טצעזעצ

 .ףוס ַא ןא טדערעג ,ןגירשעג

 ,רעניילק ַא ,רעטעפ רעד .,ןנח ןוא
 ,דרָאב רעצרוק-טכידעג ,רעצרַאוװש ַא טימ
 ,השרד עתמא יד ןטלַאהעג טָאה
 .טרָא ןופ ןעגנורּפשעג שממ ןוא

 ךיז-ביוה ַא ןוא ןַאּפש ַא ןטימניא ןוא
 ,גנורּפש ַא ,טרעטַאלפעצ סעלָאּפ יד טימ
 ןעמוג ןטנקירטרַאפ םעד טצענַאב ןוא
 .קנורט ַא טימ ןַארק םעד ייב ךיק ןיא

 "ןגָאז,, םוצ ךיז טלעטשעג רעדיוו ןוא
 ,לוק טשירפעגפיוא ןוא רעטנומ ַא טימ
 ןלַאפעג רעטרעוװ יד ןענייזס ןוא
 .לָאטש ןוא רעפוק ןופ לגיצ יו

 ,סעמומ יד ףיוא -- ּפעק סנעמעלַא ףיוא
 .דרעב עדנָאלב-טיירב טימ סרעטעפ יד ףיוא
 ,לדיז ַא טרעפטנעעג םיא טָאהס רעוו
 .טרעהעג ןעד רע טָאה ןעמעוו---רָאנ
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 ןפרָאװעג וליפַא םיא טָאהס רעוו
 .סָאװכיסיײװ ,רע רָאנ -- הללק ַא

 ,טרעייפעצ ,עטילגעצ ןגיוא יד
 .זָאנ עשרעלדָא ןייז --- רעּפוק יו

 ?הנעט יד ןזעוועג זיא סָאװ ןוא
 :םתס טשינ םיא טלעפעג סע ,ױזַא

 ,שוּפיט ַא זיא שרעה 'ר רעטעפ רעד
 ,םת ַא -- קודצ 'ר רעטעפ רעד

 ,עשר ַא -- ןרחא 'ר רעטעפ רעד
 ,קָאינכ ַא -- המלש 'ר רעטעפ רעד

 ,םולש 'ר ,עדייז ערעייט רעד ןוא
 .קָאב רעטוג ַא רָאנ -- רעטוג ַא זיא

 ןעיירשסיוא ךיז טזָאלעג םיא טָאה ןעמ

 .גנוצ יד טנקירטעג םיא טָאהס זיב
 .:ןָאטעג ךַאמ ַאזַא טנַאה ןטימ ףוס םוצ ןוא

 יגנונעגעזעג ןיימ ריא טָאה טָא

 ,רוביד ןייק ןוא טרָאװ ןייק טשינ רעמ ןוא
 ,לוטש ןיא רעדימ ַא ןסעזעג
 ןענַאטשעגּפױא לוטש ןופ זיא עדייז רעד
 ,לוש ןיא ןבירעמ-החנמ קעװוַא

 ענייא-ןייא -- סרעטעפ יד ,סעמומ יד
 טנעה ערעייז ייב רעדניק טימ
 ,ןעגנַאגעצ זייווכעלסיב ךיז ןענייז
 .טנעוו עקידייל טימ םיא טזָאלעג

 רעטסנעפפ םייב זיא ןיילַא עבָאב יד רָאנ
 ,טקוקעגסױרַא סַאג ןיא -- ןסעזעג
 סרעזייוו ענייז טימ טָאה רעגייז רעד ןוא
 ,טקורעג ןהעש יד ןעלדיר טימ יו

 ןסעזעג ןוא ןסעזעג זיא ןנח ןוא

 ,טַאמ ןוא טרעטַאמרַאפ ןצנַאגניא

 טערונרַאפ לסקַא יד ןיא ּפָאק םעד

 .טַאהעג הטרח ךיז טכַאד -- ןוא
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 רעגניפציּפש עריא ףיוא עבָאב יד טָאה
 ;טיױַאשעגסױרַא ךיז ריקלַא ןופ

 ןע'ננח ףיוא קיטייז ןָאטעג קוק ַא
 ,ץרַאה ןרַאפ טמעלקרַאפ ריא טָאהס ןוא

 ,ךילעמַאּפ ,קידמימחר ןַאגעגוצ יז זיא

 :טדערעג ןוא ןגיובעגרעביא ךיז

 ,החנמ ןענווַאד טייצ זיאס ,ןנח
 .טעלגעג םיא לוק ליטש ריא טָאהס ןוא

 ןעמערב עניד ענייז ןביוהעגפפיוא רע טָאה
 טייטש יז :ןעזעג ןוא ,טקוקעג ןוא

 רעטלע ןוא טייקניילק ריא ןיא םיא רעביא
 ,דיילק ןגנַאל-קידתבש ןיא ןוא

 ,ןביוהעגפיוא טרָא ןופ ךיז רע טָאה

 . .טנַאװ םוצ םינּפ ןטימ ךיז טלעטשעג ןוא

 ןעגנולקעגּפָא טנָאװ ןיא שזַא טָאה סע ןוא
 .טנַאה ןייז ןופ ּפַאלק רעד ןצרַאה ןפיוא

 רעטסנעפ םייב לקניוו ןיא ,עבָאב יד זוא
 .ךיז רַאפ ט'מהרבַא-ןופ-טָאג'עג טָאה
 ,לקנוט ןיא עדייב טרָאד ייז ץוח ןוא
 ,ךיז -- םענייא ךָאנ ךיא קנעדעג

 ןטרָאד בָאה ךיא ױזַא יו ןוא סָאװרַאפ
 ,טמאזרַאפ ךיז טייז םייב ריקלַא ןיא
 ,ןרָאי לסיב ןייש ַא ,טלמעד טניז

 ,םעט םעד ןעמענַאב ךָאנ ףָאה'כ ןוא

 ,ןדנוצעגנָא ּפמָאל םעד טָאה עבָאב יד

 ,ךָאװ-טוג ַא בוטש ןרעביא ןפרָאװרַאפ
 סופיירד ןקניניילק ןפיוא דלַאב ןוא

 .טכָאקעגּפָא ייט עקידתבש:יאצומ

 ןעיירד רימ ןוא שיט םעד וצ טגנַאלרעד
 .ייט יד ןעקנורטעג ןוא ןסעזעג ןענייז

 ,ןענָאמרעד טנװָא םענעי ביל ךיז בָאהכ

 יינש רעטשרע רעד ךיז טזייווס ןעוו
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 ,ןרָאי ליפיוזַא ןיוש -- רעטסנעפ יד ןיא
 ,ןייגרַאפ ןרָאי ךָאנ ןלעווס ןוא

 ,חרוא רעטגײלעגנָא ןַא יװיױזַא ןוא

 ןייגוצ ןעמוק ןיוש קיביײא יז טעוו

 גנונָאמרעד ענייש עקיזָאדיד
 דרע רעד ףיוא טלעוו ַא ןופ ןח ןטימ
 קיטייוו ןקיטולב ןיא רָאנ טרעוו סָאװ
 ,טרעטשעצ ןטנוא ןטרָאד טלעוו רעד ףיוא

 ,ןגיוא ענייד ףיוא רָאנ וטסביוה רָאנ

 בעווש ַא ןוא ילפ ַא קיטכיל טוט

 ןדייז םנופ בוטש יד ןוא טלעוװ יד
 .ּפעק עדנָאלבדלָאג ןוא עצרַאוװש יד

 ךָאנ טציז ןנח 'ר רעטעפ רעד ןוא
 ,שיט םייב לקנוט ןיא ןעבָאב רעד טימ
 ,םירַאװ ןוא קידלָאגניג זיא ייט יד

 .סיז ןוא ביל --- םורַא טייקליטש יד ןוא

 ,רעטעפ רענעבילבעג רעד ,טנייה ךָאנ ןוא

 ,געּפיניװ ןיא טייוו ,רעקיצנייא רעד

 ןבירשעג ווירב ַא רימ טָאה -- הנוי 'ר

 ,טגערפעגכָאנ רימ ייב ךיז טָאה ןוא

 ?ןנח רעטעפ םעד ךָאנ קנעדעגכ יצ

 .ןעזעג םולח ַא ןיא םיא טָאה רע

 ,ןרָאי ענעי ןיא יו טקנוּפ ,זיא רע ןוא
 .ןעוועג רעזגורב ַא ץלַא ךָאנ

 ןנח 'ר :טגערפעג םיא טָאה רע
 ?ָאד ריא טוט סָאװ ןוא ריא טכַאמ סָאװ

 ,ןביוהעגפיוא רָאנ םינּפ סָאד רע טָאה
 .ָארג זיא לדרעב ןייז : ןעזעג רע טָאה

 ,לקנאי ,ןביירש ריד ךיז םעש ךיא ןוא,

 הצ טנעָאנ םיא וצ טערט ךיא יו

 ,םינּפ ןיא ךיילג ןיירַא םיא קוק ןוא

 .וד יו סיוא טעז רע -- ךיא עזרעד
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 ,רערעייט ,לקנאי ,ךיד טעב ךיא
 ,טָא ,טוגמוא רַאפ סע םענ טשינ
 ןרעטנָאלּפרַאפ ריד ןָאק םולח ַא סָאװ

 ,דוסב סע ךיז ייב ןטלַאה רָאנ

 ,לקנאי ,ןזיווַאב טשינ ךיא בָאה
 ױזַא טקנוּפ ,ריד סע לייצרעדכ ןוא
 ,טמולחעג ןטכענ רימ ךיז טָאהס יו
 ? יורפ ןייד טכַאמ סָאװ ? וטסוט סָאװ ,ונ

 ? לקנאי ,ענייד ךעלרעדניק יד ןוא
 ,סורג ַא ריד ןופ ןבעגעגּפָא רימ טָאהמ
 םלוע לש ונוביר םייב טסָאה וד זַא
 .תוכז ןכיוה ַא וצ ךיז טנידרעד

 ןפלעה טָאג לָאז ? טינ סָאװרַאפ ,ונ
 ?גונעג טשינ טָאה רע ,ןעד סָאװ

 לזמ ןייד ףיוא טלָאװעג טלָאװ ךיא ךָאנ

 ,קוק ןקיצנייא ןַא ןבעג שטָאכ

 ,רעטרעוו רָאּפ ַא ריד טימ ןדער ןוא

 .קילב וצ קילב -- ריד טימ ןציז ןוא

 ,ןרָאי רעצירָאק ןופ ןדער ןוא

 קירב ַא ןפרַאװרַאפ רעדיוו ןוא

 ,סעטסיוװ ןוא תוברוח עלַא רעביא
 ---ליואוו ךָאד קנעדעג ךיא ? וד ןוא

 ,םינַּפ קיטכיל ַאזַא טַאהעג טסָאה
 .ליומ ןדלָאג קידלרעּפ ַא ןוא

 ,םולח רעד ןטרָאד סָאװכיסיײװ זיא
 .טזומעג ךיא בָאה ריד ןלייצרעד רָאנ

 ,רעטיב ןוא רעטסניפ זיא ןצרַאה ןפיוא
 ,טסוּפ ןוא רבדמ זיא חמ ןיא ןוא

 ,הבושת ַא ןביירש רימ טסליװ וד ביוא
 ;גנַאל ףיוא ּפָא טשינ סע גייל ָאט
 ,ןבעל טשינ קיבַײא ךָאד ןָאק שטנעמ ַא

 ",קנַארק ןוא טלַא זיא ןעמ ןעוו טרפב
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 ןוז ןיימ וצ

 ,ןײגסױרַא וטסעוו טירט עניימ ןופ

 ךָאנ ריד קיש ךיא -- לגניא רעייט ןיימ

 טפַאשביל עטסנייר ןיימ ,הכרב עטסנעש ןיימ
 .ךָאו ןייד ןופ ןגעוו עלַא ףיוא

 ,עסיורג ַא ךָאװ ַאזַא זיא טלעוו יד
 טנעקרעד רע סָאװ םעד זיא טוג ןוא
 ןסילפ טוט סָאװ טייקנייש עמירַאװ יד

 .טנעה עריא ןופ ימ רעד רָאג ןופ

 ,רעטוג ןיימ ,טנעה עריא ןופ טלַארטש ץלַא
 טכַארטעגסיױא טשינ זיא ךַאזנייק ןוא
 רעדנואוו םשל ךיז ױזַא טָאלג טָא

 .טכַאנ ןוא גָאט ןשיווצ ,עקשעטס רעד ףיוא

 עקשעטס ענעדלָאג ַא זיא עקשעטס יד

 ,לוע ןייז ןוא ימ-גָאט רעד ךָאנ רָאנ

 ןגייווש-ליטש ןוא ןייגכרוד ךיז טוג זיא
 ,לָאמש רעמורפ ,רענעדלָאג ריא רעביא

 ןלַאפָאב זיא רימ .,ןוז ןיימ ,ךיא ןוא

 טריפרַאפ ךימ טָאה ןוא ףושיכ ריא
 רעדיוו ןוא --- ןטייווצ ןזיב גערב:-ןייא ןופ
 ,טכיל-ןוא-רעדנואוו ריא ןופ טרוכישרַאפ

 ןסקַאװ טרָאד ןעזעג רָאנ ןטייוונופ
 : קילג קיכָאװ ןופ רעביטש עקרַאטש יד

 ,רעמַאה ןסיורג ןייז טימ רעטסוש םעד
 .קירטש רעבָארג ןייז טימ -- רעגערט םעד

 ,לבוה ןוא קַאה ןייז טימ רעילָאטס םעד

 .דרעפ עטיירב יד טימ עלָאגעלעב םעד
 -- ןבעל גערב םענעפרָאװרַאפ ןיימ ןופ
 .דרע יד --- דָאר עסיורג יד ןעזעג
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 ,רענייגיצ ַאזַא ,רעכַאמפושיכ ַא
 .ןוז ןיימ ,ןָאטעגּפָא ףושיכ רימ טָאה

 ,רערעייט ,ךיד ןעז וצ ךיליירפ רימ זיאס ןוא

 .ןופרעד סױרַא טסייג וד יוװ -- סנ םעד

 .טשינ טרַאװ ,טשינ טרַאװ השורי ןיימ ףיוַא ןוא
 ,ליואוו טציא ךרוד ךיז רימ ןעלכיימש טָא
 טייקרָאלק יד ןעז וצ רימ זיא טוג יוװ
 ,ליומ ןייד ףיוא המכח רערָאװ ןופ

 ןטכיול עגייד ןעמערב יד רעביא ןוא
 ,טסיירד ןוא טייקרעכיז ןוא ץלָאטש

 -- םולח ןיימ ןופ ָאד רכש רעטסכעה רעד
 ,טזיילעגסיוא םיא ןופ טסרעוו וד סָאװ

 ןגיל קיאור ךיז טעװ לרפס ןיימ
 ,קנַארשי-לקניוו ןייד ןופ עצילָאּפ ןפיוא
 ןוגינ ןייז טימ ןטרָאד ןעלמירד ןוא
 .גנַאל-קיביײא ןוא קיביײא-קיביײיא ףיוא
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 ןוגינ ַא

 . תודימ ןוא רסומ ןופ רפס ןיא
 .טייקנייש רעשידיא-טלַא ןופ טכיל סָאד טור
 אנת רעמירָא ןַא טלגָאװ ןטרָאד

 .עניילק ןסָאג רעביא טרָאװ סטָאג טימ

 עטלַא ןוא רעדניק טימ טנרעל רע ןוא
 ןכָאװ יד ןופ לוע םעד ןגָארט רעגנירג
 ךָאנ ןעמ טצונ רעביטש עקידנויבא יד ןיא
 .ןכָארבעגנָא זיא סָאװ ילכ עטלַא ןָא

 רעסַאװ ּפערעשט ַא ןופ טקנירט ןעמ ןוא
 --- .האנה עצנַאג ַא ןופרעד טָאה ןעמ ןוא

 הבהא ןוא הכרב טימ ןעמ ןָאק ױזַא
 .עָארג יד ןרָאי יד ךילרע ןשטנעב

 רעצרעה עטקידנואוורַאפ יד ןליטשרַאפ ןוא
 .ןקעוורעד החידב ַא טימ טסגנַא יד ןוא
 ןווָאר ןוא ןגעוומורק יד רעביא ןוא
 ,לקירב ַא -- לטערב ַא ןפרַאװרעבירא

 ,טייקכייר טימ ןעיירפ ךיז םיריבג ןלָאז
 .טעמַאס ןיא ןוא ץנַאלג ןיא ןדנעלב ךיז ןוא

 ,עקפָאס רעקידלקניו רעד ףיוא זנוא ייב
 ,דמלמ םייח 'ר ןפָאלשעג לָאמַא זיא

 ןכַאילש ןוא םיבושי ךרוד טָאה רע ןעוו
 לארשי ץרא ןייק ןייג טזָאלעג ךיז
 ןטסָארּפ םעד ןקעטש ןייז טימ ןוא סופוצ
 ,ןלָאט ןוא געוו גרעב יד ןטסעמ

 ןענעגעזעג ךיז געוו ןייז ףיוא טלָאװעג
 ןגָאט --- טרָאד ,ןקיטכענ -- ָאד -- ןעמעלַא טימ
 ןריפרעטנוא ךיז טזָאלעג טשינ לָאמנייק ןוא
 ןגָאװ ַא ,רופ ַא ןופ סגעוורעטניה
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 ןזָאלרַאפ ןדיא ַא זיא גנירג טשינ לייוו
 ,טלגָאװעג טָאה הניכש יד ואוו תולג םעד
 לגעוו ןוא לגעטש ןיילק ךילטיא ףיוא ןוא
 .טלגָאנעגוצ רעצ רעשידיא רעד טגיל

 ,ןטפול ןיא ןרעטַאלפ ןעגנונעפָאה ןוא

 ,ןשָאלרַאפ לָאמנייק טשינ ךיז ןבָאה ןוא

 תוברוח יד וליפַא ןענייז לופ ןוא
 .ןושל ןשידיא ןופ למרֹומ ןטימ

 ןזָארג יד ,רעמייב יד ,ןטפול יד ןוא

 ןוגינ טימ עטּפַאזעגנָא לופ ןענייז

 רעדיל עקירעיורט ןוא םיליהת ןופ
 .ןגיוו יד רעביא ךעלעקנַאי ענייש
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 ןפיש עשידיא ערעזנוא ריפרעד
 .תובוחר ןוא תפצ ןופ גערבמייה םוצ

 םילשורי ײנסָאדנופ ךימ ןיורק ,ָא
 ,סיולה הדוהי לקינייא ןַא יו

 ןברוח ןופ ןפיוה ןפיוא וליפַא

 ןביול ןוא טנעה עניימ ןביוהפיוא ךיא לעוװ
 הלחנ ןייד ןיא גנַאז רעדעי ,דניק ךילטיא
 ,ןביולג ןייד ןיא ןוז ַא יו ףיוא טייג סָאװ

 דובכ ןיא ןוא טכרָאפ ןיא ,השודק ןיא לַאפכ
 ןריובעגרעדיוו ןייד ןפ סנ ןרָאפ
 ,רמוש ןייד ןייז תוכז ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא
 .ןרעיוט ענייד ייב ןרעלטעב ךיא לעוװ

 ,שידָאמ-יינ ןוא גנוי שטָאכ ,עריל ןיימ

 .םירישה-ריש-טלַא ןייד ןליּפשסיױא טעוװ

 -- קיבייא זיא םירישה-רישיטלַא ןייד
 .ןרילרַאפ וצ ץרַאה סָאד תורכיש ןיא

 ןײגכָאנ טעװ תולג ןופ דילסקלָאפ סָאד ןוא

 : ןענָאמ רימ ןופ טנעה עלעדייא טימ ןוא

 טשינ םענ ןוא ךימ זָאל טשינ ,בקעי ָא

 ,םינּפ ןייד לרוג ןיימ ןופ קעװַא

 ,רבדמ ןיא טעשזדנָאלברַאפ טָאה ףָאש ַא

 ,רעביל רעד ךוטסַאּפ רעד השמ ןוא
 ,ריא סיוש ןפיוא טמענ ןוא ךיז ןָא טגייב
 .רעבירָא רבדמ יד יז טגָארט ןוא
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 ור ןוא דלָאג

 גערב ןייז וצ גָאט ןיימ ןריפרעד לעווכ זיב ןוא

 ,געוו ןטעּפש ןיימ ףיוא ןוז רענרעבליז טימ ייז

 ,טירט יד ןרעה ליוז ,טייקליטש יד ןרעה ליווכ
 ,טיווצ -- זיא ןטערט ריא ,יינש --- זיא ןטערט ריא

 בורג םנופ גערב ןזיב טריֿפ יז ? יז טריפ ואוו

 ,ּפָארַא לָאט -- דרע רעד ןופ ,טלעוו רעד ןופ ּפָארַא-גָאט

 סיוא ךיז טוט ןייבעג עדימ ,עקידימ סָאד ןוא
 ,סיורג רעמירָא ןייז ןוא יורג ןעמירָא ןייז ןופ

 ,ןירג ןייז ןופ סיוא ךיז טוט גרַאב רעד יװױזַא
 .ןיהואוו טשינ טסייוו ןעמ ןוא ּפָא טייג רעמוז רעד ןוא

 ,ואוו ןופ טשינ טסייוו ןעמ ןוא ןייגוצ טמוק טסברעה רעד ןוא
 .ור ןוא רעיורט ןוא דלָאג שיוק ןקיברַאפ ַא טימ

 טײרּפש רע ןוא ,טייז רע ןוא שיוק םעד טנפע רע
 .טיוט ןופ ךעלגרעב יד ףיוא טכיל ןוא רעדיל ענייז
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 ת ו חיל ש

 דובכ ןיא ןייטש ןעמ ףרַאד רעדניק רַאפ
 הכלה זנוא רַאפ ןענייז סָאװ דייר יד ןוא

 ---טעװָאקעג חוכ ןוא חומ ןקרַאטש ןופ

 -- ןכָארבעצ טשינ ךָאנ סנייא ןייק טָאה טפַארק ןייק

 .,הדגא -- רעיוא רעייז רַאפ ןרעוו ףרַאד
 .רעטכיד ,ןזייוװַאב ןענָאק סע טספרַאד וד

 ,ןדָאל טשינ רַאפרעד ריד טעוװ טרָאװ סָאד
 .רעטכיר -- רעטכיד ןופ טרעוו --- לטניּפנגיױא ןַא

 ,דסח לעב ,וד ןוא ,רעדניק טימ טלעוו ַא

 .תודיח ,תודוס עלעקנוט יד ןָא טסדניצ
 טסעסעט ,טסעװָאק ,לָאטשדלָאג זיא טרָאװ סָאד
 ,שודיח ולכ -- טעשטשילב ןוא טדנעלבס ןוא

 ,םימחר ןוא דָאנעג ,תודיסח זיא דיל ַא

 םישוח יד טכיולעצ ,ץרַאה סָאד טגניזעצ

 ,ןמחנ 'ר זיא רעטכיד-רעטָאפ רעזנוא
 ,השורי רעזנוא קילייה טביילב רַאפרעד ןוא

 .ןעלקניוו עקיבוטש ןיא ,סעצילָאּפ ףיוא

 : ןימַאמ ינַא -- ןעשעג טעוװ סנ ַא
 ,ןעלקניפ ,ןקיטכיל טמענ ןײלַא ךיז ןופ
 .ןעמַאלפ טימ ךיז ןטפעהַאב ןטיונק ןוא
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 םכילע םולש רכזל

 ,םכילע םולש ,ריד םכילע םולש
 .בשות רעכילרעה ַא ָאד זנוא ייב ךָאנ ץלַא טזיב

 רעדניק טימ רדח ַא ָאד ףיונוצ ךָאנ ףור ךיא
 .השורי רעסיוױג ןייד טימ ייז טימ ןלייט ךיז
 גרַאװניײלק ערעייט סָאד ,ןביולג טשינ ןליוו ייז

 ןברָאטשעג זיב וד זַא קירעיורט-ליטש ייז גָאזכ ןעוו
 :קיטעמוא-קירעיורט ױזַא ךיא יװ ןרעוװ ייז

 ,ןגרָאמ ףיוא ןענעיילס ןגיײלּפָא טשינ ףרַאד ןעמ ,ןיינ
 השודקה האווצ ןייד ייז רַאפ ךיא ןעייל זיא
 .עסיורג ,ענעסקַאװרעד ,ערעטלע ראפ יװױזַא

 ,רעדנואוו ןָא ,אלפ ןָא יד ,גָאזכ ןוא

 ,רעדנוזַאב טרָאװ ךילטיא ןעמענַאב ייז

 ,ענייפ יד םיקוסּפ יד ייב וליפַא ןעלכיימש ןוא

 ןענייוועצ לגניא ַא יוװ ןיילַא ךיז טליוו ריד ואוו

 ןפָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןטיוט ףיוא ,תורצ ףיוא
 ,ןפָארטש עכילמייהמוא ענױזַא סעּפע ןוא

 רעדניק עשידיא עניימ גנידצלַא ןעייטשרַאפ ייז
 .ןגיוא עשקיטלָאש יד טימ ױזַא ןעלטניּפ ןוא
 ,ןלַאה ןיא רימ רערט ַא יו טרָאװ ַא ךיז טלעטש סע זַא
 .ןגייווש ןוא ןציז ,ייז ןסייוו
 האווצ עקילייה ןייד קידנערַאפ ךיא ןעוו ןוא
 .רעדינַא לוטש ןיימ ףיוא ךיוא ךיז ךיא ץעז
 ,רעטיצ ןקיליײה טימ לכיב ןייד ךַאמרַאפ ךיא
 .רודיס םעד טכַאמרַאפ דיא רעמורפ ַא יו

 ,ולהואל שיא ךיז ןעייגעצ רימ ןעוו ןוא
 ,עלָאמש יד ןסַאג יד ןיא טייוו טרָאד רעטנורַא
 בשוימ ,ךילעמַאּפ עלַא רימ ןעייג

 .בושח ןוא העש יד זיא קירעיורט לייוו

 עליואוו עניימ ,ריד ןופ ןטכַארט יז זַא ,ליואוז סייוו ךיא
 הלוע זיא ןוימד ןייז ןיא ייז ןופ רעדעי ןוא
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 ,הלודגה קרָאי-וינ ןיא לגרעב ןייד וצ ,ריד וצ
 .םלוע תיב גניר-רעטעברַא םעד ןופ דרע רעד ףיוא
 הבצמ רענייש ןייד ףיוא דיל ןייד ןענעייל ןוא
 .הבער ישפנ -- זַא ,עסיורג ריִמ יװױזַא
 רעגניפ עשרעדניק יד טימ ןָא רָאנ ןריר ייז
 .עגנירג יד ןזָארג עקירטיצ ,עלעדייא יד

 ןרעטש רעייז ןייטש ןייד וצ וצ ךיוא ןעילוט ןוא
 .ןרערט טימ ךיז ןשוק סָאװ ןעלכיימש ןופ ןרעלק ןוא

 ,רעטיול ןוא רענייר יז רעצרעה יד ןרעווס ןוא
 .רעטייוו ןייז וצ ףרַאדס יוװ ןכַאל ןיוש ןענָאק ןוא
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 ...ריד טסימ

 ,סחצי בקעי ,ןיוש ןביילב ךיא לעװ ריד טימ
 ,ןימ ַאזַא טזיב וד רָאנ -- הסיפת ןיא יװױזַא
 שואי םנופ טסנָאק וד סָאװ ןױשרַאּפ ןימ ַאזַא

 .ןימַאמ עלעקיטש ַא עגר ַא ןכַאמ ךָאנ

 םילשמ רימ טסגנערב יד ןוא ּפָא טשינ וטזָאל זיא
 .םכילע היבוט ןופ ,וז-םג שיא םוחנ ןופ

 ,רעדיל ןופ תוחילש יד ךיא עזרעד רעדיוו ןוא
 ןכיירגרעד םולשב ןלעװ סָאװ ,ןפרַאד סָאװ

 תורודל רבעמ --- ייז ןקיש רימ ואוו ןיהַא
 ןעניז ַא ךָאנ ןוז ןיא ָאד ןייז רעזנוא טָאהס ןוא
 ןכַאלרַאפ הטוש םעד אנוש םעד ןענָאק ןוא
 .ןעניד וצ םולח ןייק וצ טינ ,זנוא טרסומ סָאװ

 ןּפַאכוצנָא ךיז סָאװ ןיא טפַאה ַא טָאה רָאװ יד ןוא
 ,ןעלסיירט ךיז ןלייז יד גנולצולּפ ןָא ןביוהס ןעוו

 ,ןיוש דרָאב רעד ייב טלעװ יד ןטלַאה סָאװ עלַא ןוא
 ןעלזייא יד ,םירומח יד יו ךיז ןפיולעצ

 --ןָאט-ּפַאכ ַא למיה םניא ךיוא ךיז ןליוו ןוא
 .ןעָאלב ןיא םולח ןיא רשפא ןעװעטַאר ךיז

 ,רעדורב ,קחצי בקעי ,ןיוש ןביילב ךיא לעוװ ריד טימ

 ןעָאטשינ ןופ םי ַא ןיא ָאד עלעזניא ַא ףיוא
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 טלעוו יד רָאג

 / טכַאנ רעביא ןוא לָאמַא ,לָאמַא
 ,קיטייצ ןרעוו רעטרעוװ ענייד עלַא ןוא
 טכַארטעגסיױא טשינ זיא בליז ןייק ,תוא ןייק
 ,קיטייוו זיא ,טכיל זיא טרָאװ ךילטיא ןוא

 .ןוז ןיא טייטש סנייד דיל סָאד ןוא
 .תוריּפ עפייר ענייז עלַא טימ טילבעצ

 ןופרעד רעטנורַא קילפ ןוא שטנעב
 .ס'הרבע ןוא ס'הווצמ עקידנעגניז יד

 טלָאצעג וטסָאה לדנרעק ןדעי רַאפ

 ןעימ טימ ןוא ןבעל טימ ,טולב טימ

 ,דלָאג ןוא ןייוו ןרָאװעג זיאס זיב

 .ןעילב ןָא טביוה ןענַאיװס ןוא

 ױזַא יו טסייוו ןיײלַא וד רָאנ

 ,ןרָאװעג דיל זיא דיל ןייד
 ,יורפ ענייש ןייד --- טלעוו יד רָאג ןוא
 ןרָאבעג ריד סע טָאה סָאװ

 בייוו םירַאװ ןייד --- טלעו יד רָאג ןוא
 ףענואוועג ריד סע טָאה סָאװ

 בייל ריא דיל ןיא ךיז טלגיּפשס ןוא

 .םענורב םענעדלָאג ַא ןיא יו
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 גָאט ןקירעיורט ַא ןופ

 ןטַאט םוצ טגָאז עמַאמ ןיימ
 טעביןקנַארק ןרעווש ןייז ףיוא
 (ָאטשינ בוטש ןיא זיא רענייק)
 ,טעּפש לסיבַא ןיוש זיא גָאט רעד
 :ּפעק סנדייב רעביא רעקירעדינ עילעטס יד
 ."טבעלרעד ךיז ןבָאה רימ סָאװ וצ ,רעב ןרהא.

 ,ןגיוא עדימ יד ףיוא טנפע רע
 .לוק ןייז טשינ טניפעג ןוא ןגָאז סעּפע ליוו

 טנַאה יד ןביוהפיוא ליוו
 קעד םענעלָאװ ןרעטנוא ןופ
 ענייז טנַאה יד ךיוא ןוא
 .קעװַא ץעגרע םיא ןופ זיא
 ,טוג ןיוש ךָאד רע טסייוו ,רע טעז
 ,טוג טשינ רעייז ןיוש םיא טימ זיאס זַא
 .טרַאװ ןוא יױזַא רע טגיל

 טשיוועגסיוא ןרערט יד טָאה עמַאמ יד ןוא
 .טעב ןייז ןופ ּפָא טשינ טערט ןוא
 ,טכַאנרַאפ טרעוו סע ןוא
 טייצ-רעד ןיא גָאט עלַא .עמַאמ יד

 ,ּפמָאל םעד ןָא יז טדניצ
 עלעסיבַא ןיירַא םיא טיירד
 ,שרעדנַא ןצנַאגניא יז זיא טציא
 .ףיונוצ ךיז ןעמוק רעדניק יד זיב
 .ןסעגרַאפ ץלַא יז טָאה טציא

 : ֹוצ רָאנ ךיז טרעה
 ?טינ יצ ,טפָאלש רע
 ?טור רע ?טפָאלש רע
 ,טכַארטרַאפ ךיז ןיא זיא רע
 ,טכַאמעגפיוא ןגיוא יד רע טָאה גנולצולּפ

 : לוק ןייז ךיז טרעה טייוו רעייז ןופ יוו ןוא

 .עבש-תב ,עבש-תב
 ּפָארט ַא רעסַאװ ,עבש תב
 ּפַאכ ַא טרָא ןופ ךיז טיג עמַאמ יד
 קירוצ טמוק יז ןעוו ןוא
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 ּפָאק רעדימ ןייז ןיוש טגיל
 ,טייז ַא ןָא ןפרָאװרַאפ ןשיק ןפיוא |

 סָאג ןיא סױרַא טפיול עמַאמ יד

 .טיירש ,טיירש ,טיירש ןוא
 בוטש ןיא ףיונוצ ךיז ןפיול עלַא ןוא
 ,טעב ןסיורג םורַא ןעייטש עלַא
 טעב םייב ןפרָאװעגקעװַא טגיל עמַאמ יד
 ,ליטש ,ליטש ןיוש טנייוו ןוא

 ,טדער יז ןוא טנייוו יז
 ,טנייוו ןוא ,טגָאז ןוא
 ןגָאז טשינ ןָאק ןוא
 ,ליוו יז סָאװ ןענייוו טשינ ןָאק ןוא
 ןייטש ןבילבעג זיא עדייז רעד רָאנ
 ,ליטש רעקלַא םנופ לקניוו ןיא
 ,טרָא ןופ סױרַא טשינ ךיז טריר
 ,רעסייוו ,רעסייוו ,רעסייוו ןוא
 ,דרָאב ןייז טרעוו רעסייוו
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 רוק מ

 ןכַאז ענייש ַארַאס ךיז ןאמרעד ,ךיז ןאמרעד
 ןפָארטעג ןיוש ןבָאה דרע רעד ףיוא ָאד
 -- (ן"כנת ייווצ ןייק ָאטשינ) -- ך"נת רעד :לשמל
 ןפָא זיא רעיוט ןייז ןוא ןבעל ןבילבעג זיא

 ,ןייגנײרַא םיא ןיא עלַא ןענָאק רימ ןוא
 .רעטכיזעג עדפזנוא ףיוא טלַאפ טכיל קיבייא ןייז ןוא

 ןעגנַאזעג עלַא ןופ גנַאזעג ןופ רפס םייב

 .רעטכיד עקיבייא עלַא ןענרעל ןוא ןציז

 םינוגינה ןוגינ םוצ ןייא רָאנ ךיז רעה ,ָא
 .ןטלעוו עלַא ךרוד ,תורוד יד ךרוד טייג סָאװ

 ,ןענופעג עלַא ךיז ןבָאה רימ --- וד ןוא ךיא ןוא
 .ןטלעצעג עטלַא יד ןיא --- רעדירב עטעשזדנָאלברַאפ

 ,רעטנורַא רעמינּפ ערעזנוא ןופ סעקסַאמ יד

 ףןעטַא ןוא שזירַאּפ ,קרָאײוינ ןופ ןענוָאלק ,רימ

 ,רעדנואוו םענעגייא רעזנוא ןיא קירוצ ןבעל רימ

 ןטָאש םענעגייא ןיא ןוא טכיל םענעגייא ןיא
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 עדנעגעל ענרעבליז

 דיל טושּפ ַא ,סיוא טשינ טכַאמ סע :גָאזכ
 .םַאר רענעדלָאג ַא ןיא ןעניואוו טעכיוא ןָאק
 דיא ַא טבעלעג טָאה בושי ןיא זנוא ייב

 .םעה דחַא :ןפורעג ךיז טָאה רע ןוא

 ,ןיילק ןוא לָאמש יוװ ,םוקמ רעצנַאג רעד זיא

 .שטנעמ ןקיזָאדמעד דובכל ןייש ןרָאװעג

 ,ןיורק ַא -- בוטש א ןופ ךַאד רעדעי ןוא
 ,טשטנעבעג טָאג ןופ יו --- בשות רעדעי ןוא

 ןעוועג זיא ?קלָאפ ןופ רענייא,, רעד שטָאכ ןוא

 ,טלעוו ןליימ טנזיוט רעביא טמירַאב
 ןעשעג טשינ זייב קיד'הוואג ןייק םיא טימ זיא

 ,טלעצעג טלַא ןייז ןיא ןבילבעג זיא רע ןוא

 ווירב עכילרעה ענייז ןבירשעג ךָאנ טָאה רע
 טײרּפשעצ ןענייז ייז ואוו ,קלָאפ ןופ עלַא וצ

 ףיט ןוא טייוו ריא ןיא ,טלעוװ רעסיורג רעד ןיא
 ,טייגרַאפ גָאט רעד ןוא ןָא טמוק גָאט דעד ואוו

 ,טרָא רעזנוא ןיא ןבילבעג זיא רע ןוא

 .ףוס ןזיב טדיישעג טשינ זנוא טימ ךיז טָאה ןוא
 דרָאב עניילק ןייז טרעבליזרַאפ טָאה סייוו זיב
 .ףָאלש ןסייוו ןייז ןיא טגיוורַאפ --- רעטניוו רעד ןוא



 ...רשפא

 ,ןברוח ןופ ןביילקפיונוצ זנוא טסעוו

 .שֵא ןֹופ ןעמענפיונוצ זנוא טסעוו

 רעמוז ןגנוי ןיא ןוז ןעגנערב ןוא

 .סַאג רעזנוא ףיוא רעדניק ןופ דיירפ ןוא

 ןטײרּפש וטסעוװ טייקמורפ עיינ ַא
 ,םערב רעזנוא ףיוא ,ּפָאק רעזנוא ףיוא

 ןטסיירט ,ןעגניז רעדיוו זנוא טעווס ןוא
 .םש לעב םעד ןופ טרָאװ קילײה ַא

 גנילייה יא ,ור יא טיירגרַאפ זנוא טסָאה

 ,טולב ןופ געט ןיא ,רעצ ןופ געט ןיא
 עמַאמ רעשידיא ַא ןופ טנַאה עטשטנעבעג
 טוה ענעדייז יד ךיוה ףיוא טביוה סָאװ

 ,הלכ-רעטכָאט רעד ןופ ּפָאק ןרעבירַא
 ,קילב ןיא רערט ןטימ ןחדב רעֶד טשטנעבעג ןוא

 ןעמַארג עטלַא יד קירוצ טגניז סָאװ
 ,קילג שידיא ןוא ןדייל שידיא ןופ

 ,רעטייוו ױזַא ןוא ,וינהלכ ,עשז ןייוו,, ןופ

 ,ליומ ןוא טרָאװ ךילרע ךילטיא שוקכ
 הלכ עשידיא רעדעי זיא קילייה ,קילייה
 ,ליוז-לכיש ןזיב לכיט ןסייוו םנופ

 ,קוסּפ רעשידיא ךילטיא קיליײה ןוא
 .ןעוו-טיניזעוו ךיז ןענָאמרעד רימ סָאװ
 םיא זיא סָאװ טרָאװ שידיא ךילטיא ןוא
 ,ןעשעג טשינ קילגמוא ןייק ָאד ךָאנ

 ןסעגרַאפ טשינ סע טָאה רענייק ןוא
 .קרַאמ ןיא םותי ןקירעביא ןַא ןיא יו
 רעטרעוו עשידיא עלַא ןענייז קיליײה ָא
 קרַאטש-קידעבעל ךָאנ ךיז ןטלַאה סָאװ
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 תושעמ ערעזנוא ןיא ,רעדיל ערעזנוא ןיא
 ,טלַא ,רעטלע ןיוש וליפַא ןוא גנוי ,גנוי

 ,ןחלש שרדמ תיב םעד םורָא ןדיא יו
 .טלַאק ןוא טסיוװ זיא שרדמ תיב ןיא ןעוו

 ןגיל ךָאנ טעווס ןעוו ,ךיז ןקָארשעג טינ ןוא

 סייוו-רעבליז סָאד ּפעק ערעזנוא ףיוא

 ,ןפפערט טצװ סנ ַא ,רעדירב -- רעטניוװ ןופ
 זייא סָאד רעטסנעפ םנופ טעװ ןײגּפָא ןוא

 רעמוז יא ,טוג יא ןרעוו רעדיוו טעווס
 -- לוק ַא ריט ןיא ןרעהרעד ןלעװ רימ ןוא
 :רעדניק עשידיא ןוא שידיא ןופ לוק סָאד
 .לָאט רעזנוא ןיא רעמוז-גנוי רעדיוו ןיוש
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 גנוטכיד

 םינינב-רעדיל ענייד ּפָא ביג

 ,טייצ ןהעש עטסנדלָאג ענייד
 -- למרימ ןופ בעוועג ַא זיא טרָאװ סָאד

 ,דייז טרענייטשרַאפ קירָאיטנזױט

 ןרוטנָאק ערעייז ןיא ךיז רעיומרַאפ
 ,ןייטש ןופ ןרָאּפ יד ךרוד םעטָא ןייד

 ,ןבעל קימַאטשטלַא ךיז ןיא טגָארט סָאװ רעד
 ,ןייטשרַאפ דיל ןייד ןופ ןגייווש סָאד טעוו

 טכילנוז יוװ ןוא טולב יו טייצ יד

 בייל ןליק םעד ןיא סייה טניר

 קיביײא ןוא ץנַאג-קידעבעל טלָאה ןוא
 ,ביוטש םענעדלָאג לדנרעק ךילטיא

 רעטעּפש רָאי ןייא ןוא טנזיוט ןיא
 .טסעפ ןייטש םינינב-רעדיל ענייד ןלעוו
 ןעיוב טעװ לגיופ-רעטכיד רעדמערפ ַא ןוא

 .טסענ ןייז ןסמיזעג ערעייז רעטנוא

 ןבעל רעזנוא טגָארט סָאװ שרוי רעד
 ,לוק ןייז ןענָאקרעד טעװ -- ךיז ןיא

 לגיופ-רעטכיד ַאזַא זַא ,ןעד סיינ ַא זיא

 ,לָאט ןיא רעכעד ערעזנוא ייברַאפ טילפ
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 לארשי ץרא ןופ דיא ַא

 תולג :דנַאל ןקילייה םעד ןיא

 - ,ןבילבעג ץנַאג טשינ טנַאװ ןייא ןייק זיא
 סאלמ-לא עטסיוו טימ ןענייז סעקערטש עלַא
 ןֿבירשרַאפ ׁשֵא רעביא ןגער ןופ

 ,לָאמא ,רעטעּפש תורוד טימ ,לָאמא

 ןענָאמרעד ךָאװטימ ַא ןטימניא ךיז טעוו
 לארשי ץרא ןופ דיא רעטלַא ןא

 ןענַאקרעד רוּפש ַא טרָאד ןעמוקּפָארַא

 דרע רעקיזָאדרעד ףיוא ןדייז ַא ןייז ןופ
 .ןרָאװעג טעגרהרעד רעדנעטש םייב זיא סָאװ
 ,טכענ יד ייב ,געט יד ייב ןגערפרעד ךיז
 .ןורכיז-לעב ַא רעלטעב ַא ייב

 רונש -ןעמענ יד ןעמענ טעוו רעלטעב רעד

 :ןעלסיירטעצ חמ ןייז ןיא ןדיא יד ןופ

 ,רופ-ןטיוט יד טריפעגקעװַא טָאה יד

 ,לסייוו יד ןעקנורטרעד -- ערעדנַא יד ןוא

 ,סַאג עצנַאג ַא טקנעדעג רע

 ןענַאטשעג ןענייז ןלוש יד ואוו סַאג יד

 שער םעד ןוא ןוגינ רעד ךָאנ טרעה רע ןוא

 ןענַאדנופ ןגָארטרַאפ טָאה תבש רעד סָאװ

 גערב ַא ןָא ,רעלטעב רעד ,ץלַא טלייצרעד רע ןוא
 ,ןורכיזה:-חול ןייז ףיוא הליגמ יד

 טגערפ ,טגערפ לארשי ץרא ןופ דיא רעד ןוא

 ,ןרָאװעג ןשָאלרַאפ זיא סָאװ טלעוו ַא ףיוא

 :טרעלק לארשי ץרא ןופ דיא רעד ןוא
 ?ןעמענרַאפ ןיוש םייהַא ךיז קירוצ רע לָאז
 דרע עקיריורט רעד ףיוא טקוק רע

 .ןעמערב ענייז ּפָארַא ןרעווש קיאיילב ןוא
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 ,ךָאװ ַא ךָאנ רעביא טרָאד טביילב רע ןוא
 רעזייה עקידייל יד רעביא םורַא טייג
 ,ךרָאש ןוא ריר ןדעי וצ וצ ךיז טרעה
 .ןזייוו ךיז לָאז רעצימע :סיױרַא טקוק

 ,ריט רענעכָארבעצ ַא רעטניה ןופ
 .ןדָאל םענעכָאטשעצ ַא רעטניה ןופ

 ,ריר ןייק טשינ ,געװַאב ןייק ,םעטָא ןייק טשינ
 .ןטָאש ןייק טשינ ןוא טכַאדסיוא ןייק טשינ

 ,לוק ַא גנַאלק ַא ןטפול ןופ שטָאכ
 .ןליפַא ןבילבעג טשינ זיא לוק ןייק

 ,לארשי ץרא ןופ רעקניטלַא רעד ןוא
 ,הליש ןייק קירוצ ןרָאּפעגקעװַא זיא
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 טכַאנרַאפ ַא רכזל

 ,סטוג"ןוא:בָאה ןיימ קידלוש ריד ןיב ךיא
 .טינ טשינרָאג ָאד ךיא בָאה ןבָאה רָאנ
 טייל ןופ ןוא טָאג ןופ דסח לסיב סָאד
 ,דיל ןיימ ןיא דניק ןיימ ןבעגעגּפָא ךיא בָאה

 טליּפשעגּפָא ןיוש טימרעד ךיז טָאה דניק ןיימ
 ,סיוש ןיימ ףיוא ּפָאק םעד ןפרָאװרַאפ דימ ןוא
 גָאט רעטניוו-ירפ ַא ןעוועג טלמעד זיאס

 ,זיוה ןיימ ןיא דימת יװ ,קיטעמוא ןוא ליק ןוא

 טסָארפ םענרעבליז ןופ רעטיצ רעטשרע רעד
 .ןיד ןוא גנירג רעטסנעפ יד טמעטָארַאפ טָאה
 טכַאנרַאפ רעטניוו רעירפ רעד ,טסייוו וד

 .ןיּפש עָארג-סייוו רעטלַאק ַא דימת זיא

 טקירד רעיורט ריא רָאנ רעביא טשינ ךימ טקערש יז
 ,יילב יװ םעטָא םעד טכוזדניווש עטעּפש יד יו
 ,טכַאנרַאפ ןטייוו םענעי דניצַא ךיז ןָאמרעדכ
 .יאדכ טשינ ןוא ןרָאלרַאפ טרעוו ץלַא ןוא

 ,דיל ביל ,ןענָאמ ךָאנ וטסמוק עשזסָאװרַאפ
 ,טלעוו רעד ייב ןעמונעג טינ ךַאז ןייק רעמ בָאה ךיא
 -- זיוה ןיימ ןופ לקניוו ַא ןיא --- תומולח עלַא ןוא
 ,טלעטשעגקעװַא --- ייזומ ַא ןיא סנטָאש יו

 ,טייוונופ ייז ףיוא ןָאט קוק ַא םוק ןיײלַא ךיא

 ,טנַאה יד רעטיצ ַא רימ םוטס ןוא ךיז ןָאמרעד

 ךיא יו שטנעמ ַאזַא רַאפ גולק טשינ זיאס : סייוו ךיא

 ,דנַאלרעדנואוו ַא ןופ יוװ ,ןטכענ ןופ ןטכַארט וצ

 --.םַאטש ןיימ טסנָאק וד ןוא טָאטש ןיימ טסנָאק וד
 ? יז ןופ ןלייצרעד ןעד ךָאנ ריד ךיא ןָאק סָאװ

 ,ןייו-ןואתבש םענעדלָאג ןופ רעכעב רעד

 ,ייוו ןופ ןוא ךָאװ ןופ לגירק ענרעדרע סָאד
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 ,לַאש עָארג ערעווש עקידרעטניוו סעמַאמ ןיימ
 .ןייטש ַא ןָא יינש ןיא ףיט ,רבק סנטַאט ןיימ

 ,ןיהַא ןטערטסיוא ךיז עקשעטס ַא רעדיוו טסליוו
 ,ןייג לגרעב ןיימ וצ ןײלַא ןיוש ליוו --- ךיא ןוא

 ןייב ןוא שיילפ ןיימ רָאנ ןילַא ןייג ליוו ךיא ןוא

 ; טנַאה ןרַאפ ןטלַא ןַא ּפָא טריפ'מ יוװ ןריפ ךימ לָאז
 בוטש ןיא ןכש ַא ייב ןסעזרַאפ ךיז זיא רע
 ,טנַאװ רעקירעדינ רעד ייב סנטָאש רֶאּפ ַא ךָאנ טימ

 ,טדערעג העש רעכילמייה רעטצעל רעד טימ ןוא
 .גיונרַאפ ןכילדירפ ַא טימ ריא טימ טנגעזעג ךיז ןוא

 ,יולב ןכילָארג ןיא רָאנ ,טיור טשינ ,קיברַאפ טשינ
 ןוז יד ןוא טלעוו יד רעדיל טימ טַאז טרעדינ

 ,גיוא ןיימ ןופ ברעמ ןיא
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 ...ןרָאּפעגייברַאּפ

 ,רָאטקָאד ,טציא זיב ךייא ןופ ןטלַאהַאב ךיז בָאהכ

 ,ןטכירַאפ לסיבַא ןבעל ןיימ ליווכ
 ? לאגיס ,ןבעל רעייא טימ זיא סָאװ ---
 ,קיטכיל סיוא טשינ טעזס רָאנ ,טינ ןיילַא סייווכ ---

 ? ןענַאדנופ ןרָאפקעװַא ריא טפרַאד רשפא ---
 .ןזעוועג םוטעמוא ןיוש ןיבכ ? ןיהואוו ---

 ךיז טיירפעג ,ןיוש ןעזעג ןטייקנייש עלַא
 ,ןסעגרַאפ ייז טכַאנ רעד רעביא ןוא

 ,האופר ַא ןורכיז רעייא ףרַאד רשפא ---

 ?ןרעלק רעקינייװ ןוא ,טייקליטש ןוא ור

 ,טשינ ןיוש טפלעה ,רָאטקָאד ,טייקליטש יד ךיוא --
 .ןרערט ןייק ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע יװ

 ---.רעדיל ןייק טינ ,טייקליטש ןייק טינ ,ןרערט ןייק טשינ --
 .ןעמערב יד רָאטקַאד רעד טשטיינק ? ןייוו רשפא

 ,רערעייט רעטקָאד רָאנ ,עקַאט ןייוו רשפא ---
 .ןעמעוו טימ טשינ בָאהכ --- רָאנ ןקנורטעג טלָאװכ

 ,רעקיריורט ךָאנ רימ ןייוו ןופ טרעוװ -- ןילַא ןוא
 , רעיורג ַא ׁשֵא ַא יו טייקרעטכינ ַא ןוא
 טשינ ןיוש טעז ןעמ ןוא גיוא ןרַָאפ ּפָא סלַא טשיוו

 .רעיורט םענעדלָאג קנופ ןייק טסיוװ רעד ןיא

 לקניפ ַא ךָאנ טוט סָאװ עקיצנייא סָאד

 ןורכיז ןיא גנַאלק ַא לָאמַא ףיוא טקעװ ןוא

 עיזוליא ןַא ןופ ,טלעוו ַא ןופ ,געוו ַא ןופ
 .ןרָאפעגייברַאפ טשרע רעטסנעפ ןיימ ןבעל
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 לכיימש ַאזַא

 קיטכיל ךָאנ טסרעװ ,סניימ עלעדיפ
 סנױזַא ףיוא רימ טסליּפש וד ןוא
 תולד רעד רימ ךיז טכַאד סע זַא
 .טניורקעג ןייגוצ רימ וצ טמוק

 ?ןעמונעג ןיורק יד וטסָאה ואוו --
 .טעָאּפ ,טניירפ ןיימ ,קרַאמ ןיא ייג ---
 ןעניורק ענעדלָאג ןעמ טלייט ןטרָאד

 .טערג םינפלד טלייט ןעמ יו

 --- םינותחת טימ רוחב ַא ואוו

 ;סיר ףיוא סיר ,עטַאמש ,עטַאל
 ,ערַאד סעלַאװיטש רָאּפ ַא ואוו

 ,סיפ יד ףיוא ,עקידרעכעל

 ןצבק ןביילברַאפ רַאפ ןעניורק

 .ןײרַא טכַאנ רעסייוו רעד זיב

 ,וינע ןביילברַאפ רַאפ --- ןעניורק

 ןיורק עטסנדלָאגניג יד ןוא

 ,רעגייוש םנוב ןעמוקַאב טָאה
 .ןוז רעטסנטָארעג סגייווש עיצנָאב
 ,ןטלַאהעג טנַאה ןיא גנַאל יז טָאה

 ,ןָאט וצ סָאװ ריא טימ טסואוועג טינ

 ,לקיציא עלָאגעלַאב רעד זיב

 ,ּפָאלכ רעד סעלהוח קיציא
 טרעסײקעגפורַא םיא יז טָאה
 ,ּפָאק ןקירעיורט ץןייז ףיוא

 :וטסרעה ,ןבילבעגנייטש רע זיא
 .רָאה ןפיוא --- המלש ךלמ

 גינעק ןימ ַאזַא זַא ,ריד גָאזכ
 .רוד רעזנוא טָאה טנידרַאפ טינ
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 ךיז טָאה רעריפרעסאוו דוד
 טינקעגּפָארַא םיא רַאפ דלַאב
 ןעגנוזעגסורַא םיא רַאפ ןוא

 ,דיל עטסנעש סָאד ךוב ןייד ןופ

 ןגיוברַאפ ךיז רע טָאה םעדכָאנ
 ,טנַאה יד טקערטשעגסיוא םיא ןוא

 שיטַאדלָאס טירט עטיירב טימ ןוא
 ,טנַאּפשעגקעװַא דובכ ןייז ןופ

 ,סנטייוורעדנופ ,סנגָאװ יד ןופ

 ,"קירטש ןוא שטייב,, הרבח ןבָאה
 ןמיה ַא םיא רַאפ טכליהעגּפָא

 .טגיוועג ךיז טָאה קרַאמ רעד זַא

 ןענַאטשעג זיא רענייא רע רָאנ
 ,טגעװַאב טשינ ךיז טרָא ןופ ןוא
 ןלָאמעגסיױא םיא רעוװ טלָאװס יו
 ,טקעמענּפָא טשינכָאנ םיא ןוא

387 



 לכיימש ַא ךָאנ

 ,רעדניק התכ ַא טימ רערעל ַא

 ,םולשב ןוא ליואוו ןוא ןייש ןבעל ףרַאד
 ןציירעצ טשינ ייז ןטיה ךיז ףרַאד רע
 .םיללכ-קודקיד ערַאד ליפוצ טימ

 ענדָאמ לסיבַא ןוא ללכ ַא זיא סָאד
 .ןרעלקרעד דיל ַא ןיא ָאד סנױזַא

 הלילח ןענָאק רעדיל זַא טלַאהכ רָאנ
 .ןרעו לוסּפ טשינ ךַאז ַאזַא ןופ

 עניד עכלעזַא ךעלעקנאי ןָאקכ
 ןגיוא עמורפ טימ ךיז ןטעב סָאװ

 ןלייצרעד ךעלהשעמ ייז לָאז ןעמ

 .ןגיולפעגטשינ ןוא ןגיוטשעגטשינ ןופ

 קילַאיב טגָאז יו ,ןענייז ךעלעקנַאי יד
 .לגייפ יד יװױזַא טעמכ ןיילַא

 ,לגילפ יוװ ייז רַאפ ןענייז ךעלהשעמ יד ןוא
 ? ןגיולפעגסיוא טשינ ייז ןענייז ואוו ןוא

 ןעמי עטייוו רעביא רעדנעל ןיא
 ,עכיוה עכילדנעמוא ןעלמיה ןיא

 ןרעוו רעסערג ןלעוװ ייז ןעוו ,סייוו רעוו
 .ןכיירגרעד ָאד סרעכעה ייז ןלעוו

 ,ןטלעוו עלַא ןעזסיוא ןליוו ייז
 ,רעביל ,רעטוג ,רערעל ךָאד טסייוו וד
 תומולח עשררעדניק יד-טָא זַא
 .רעביטש יד ןיא ןציז טשינ ןביילב

 -- קיטיירפ ַא ,לָאמַא ףיוא ךיז טּפַאכמ
 ןפָאלטנַא ייז ןענייז עלַא ןוא
 ןריט יד ךיז ךָאנ ןוא !סעקיטלָאש יד
 .ןפָא ןזָאלעג רעטסנעפ עלַא ןוא
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 ןזָאל ךיז ןעמ טעװ ,אלימ -- ןּפָאלטנַא

 -- -- ןגָאירעד ואוו ייז ןוא ןפיול ןוא

 טלעוװךָאװ יד ןוא ןרָאװעג סיורג זיאמ

 ,ןגָאװ רעקידרעדערנביז ַא זיא .

 רענייא עלעקנַאי ַא ,לָאמַא טפערטס רָאנ
 ,ןרָאלרַאפ יו רעטסנעפ םייב ןייטש טביילב
 ןגָאװ רענעדלָאג ַא יו -- ,סױרַא טקוק ןוא
 ,ןרָאפעגקעװַא עגר יד טשרע טלָאװ

 עװַאּפ ענעדלָאג יד יוװ --- ,סױרַא טקוק ןוא

 ,ןגיולפעגקעװַא עגר יד טשרע זיא

 ןבילבעג זיא טפפַאשקנעב עקיברַאפ יד

 ןגיוא ענייז ןופ םולח ןיא קיבייא ףיוא

 ,ןשטנעמ ןוא קרַאמ ןופ ,קודקיד רימ רעוו זיא
 ,םולח רימ ואוו ןוא ,קודקיד רימ סָאװ ןוא

 ןליּפש רָאנ טרעה ןוא רעטסנעפ םייב טייטש רע
 ,םולח םעד ,קינסיעכהלוצ סטלעוו רעד
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 ַאזא העש ַא

 ,רימ טסייה וד סָאװ ץלַא ןָאט טשינ ךיז טליווס

 .ןָאט ליפיוזַא טשינ רימ סייה ,ָא
 ,סעצייל ענייז ןופ גָאט םעד סיוא ןַאּפש
 ןהעש יד יירפ ןוא קנַארפ ּפָא זָאל ןוא

 ,תובוח ןוא טכילפ טימ רָאי ליפוזַא
 .סיפ ןוא טנעה ןיוש ייוו ןעוטס זַא

 ָאשמ רעטנַאּפשעגנײא אזא ןופ
 ,סואימ ריד ןיול לסיב עטסנעשס טרעוו

 .רעצנַאג ַא -- ךַאד רעד ,ָאד זיא בוטש ַא
 ,ךיילג ןוא טסעפ ןעייטש ךָאנ טנעוו יד

 םענייש ןייד ּפָאק ןייד ץלָאטש טסגָארט וד ןוא
 ,ךיוה ןוא גנוי --- לסקַא ענייד ףיוא

 ,ךיז טצעז וליפַא גרַאב רעטסכעה רעד
 ,טלעוו רעד ףיוא רעטסנעש רעד ,שטנעמ ַא
 ,רעטסיימ רעד טָאג סָאװ דליב ַא יוװ זיא
 .טלעטשעגסױרַא טלעװ רעד רַאפ טָאה

 טקיטכיל ןוא טניישס רָאנ טניימ זיא דליב סָאד
 .רָאנ סע טעז סע רעוו ,ןעמעלַא ףיוא
 טפאשביל ןוא ןח טימ טייקיבייא ןַא
 ,רָאה ענייד ךרוד רעבירַא טמָארטשס שזַא

 ,ןּפיל ענייד ךרוד ,ןגיוא ענייד ךרוד
 ,סױרַא טסדער וד סָאװ טרָאװ ךילטיא ךרוד
 למיה םנופ ןרעטש רעטסנדלָאג רעד
 זיוה רעזנוא רעביא ןגיובעג ךיז טָאה

 ןרָאװעג ָאד זיא -- טשטנעבעג סע ןוא
 .דרע רעד רָאג ףיוא טסענ רעטסמיראוו רעד
 רעקַא ןופ ןַאּפשכ סָאװ ,רימ ךָאד טסיגרַאפ
 דרעפ יד סיוא טנייה גָאט ןטימניא
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 ,השקשינ ,טױלּפ םוצ וצ ייז דניב ןוא
 גָאט רעבלַאה רעד ןטַאש טשינ םיא טעווס
 ןיוש גנַאל ןופ םיא בָאהכ -- ןוז ןוא ור ןופ
 ,טגָאזעגוצ דסח ןקיזָאדמעד

 ,ןפָאלש רעדניק יד ,ַאש זיא בוטש ןיא

 .טעב ןטיירב םניא ייווצ עניילק יד

 לטניוו קינוז ַא ,ּפָא זיא ריט יד
 ,טערג ןסייוו ןטימ קירטש יד םוא טגיוו

 ,ןגעקטנַא ,ףױרַא-גרַאב ,ןטרָאג ןיא
 ,טַאלב-לפָאטרַאק סָאד טכידעג ןוא ךיוה ןיוש
 ,ריד טימ ךיא רָאנ ןיוש טפייר רעמוז רעד
 .טַאז טשינ ץלַא ךָאנ ריד טימ ןיב ךיא

 .רעטנעצ רעד -- ? ןיוש רעמוז רעטלפיוו רעד
 ןָא טשינרָאג ךיז טעזס ?רעטנעצ רעד
 ,רימ טסייה וד סָאװ ץלַא ןָאט טשינ ךיז טליווס

 .ןָאט ליפיוזַא טשינ רימ סייה ָא
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 תו די ס ח

 ,זיולק ַא ,לוש ַא ןעוועג זיא סָאװ
 .זיוה סטָאג -- ?שרדמ תיב ַא
 טרָאד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז ןדיא
 ןטייווצ ןטימ רענייא רָאנ ,טָאג טימ רָאנ טשינ

 ,טרָאװ שידיא םירַאוװ ַא ןדיירסיוא
 ןגיוא יד ןיא ןטייווצ םעד רענייא ןקוק

 ,ןכש ַא ןכיילגסיוא
 ,ןגיובעגנייא ןגרָאז ןופ
 -- לביטש םנופ רודזורּפ םניא תודועס שלש

 ,דחיב ךיז ןעגניזוצפיונוצ

 .ָאד ןַארַאפ זנוא טימ ךָאנ ןענייז עלַא ,עלַא
 ױדנַאל ָאשיז יו טעָאּפ רעקיטכיל ַאזַא זַא טסניימ
 טלגאוועגּפָארא רעהַא ױזַא טַאלג טָאה
 ןסאג רעייוודָארבטסיא ףיוא ָאד ןבילבעג ןוא
 ןעשַאּפ וצ טלַאפסַא ןרעביא געט עקיטעמוא
 .ןעניּפש ,ןבעוו רעטייוו ןעמוקעג זיא רע

 ןעניד ןוא ןלעדייא ,ןפיילש ,ןצינש
 ןףדיא עקידנעגניז עקידרעירפ יד ןופ ןוגינ םעד

 "לזניא,, לטרעוו סָאד ןקעמסיוא טעװ רע ןוא םיא טעב
 ,"לביטש,, עטלַא סָאד ןלעטשקעװַא טרָא ןייז ףיוא ןוא

 ירערעייט ,יריקי ןייא ךיז קוק

 ,ךילרעייפ יו ,ךילרעדנואוו יו
 יה ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע
 ףענײטשטַאלג בקעי טימ רעוואלצארב רעד

 טנַאּפשעגכרוד רעדיוו ךיז ןבָאה עדייב
 ,דרַאשטרָא ןוא יטסירק ןיא לַאנַאק ךרוד
 ,רעטעּפש ןלייצרעד לָאמַא טעװ ןעמ
 ,טרעשַאב ןעוועג זיאס תוכז ַא רָאפ סָאװ
 סַאג רעזנוא ףיוא ייז ןבָאה רימ סָאװ
 .טרעהעג ןדערפיונוצ ךיז ךילרעה ױזַא
 ,ךרוד ןרעטַאלפ םיסינ

 ,ןדנעלבעצ רעדנואוו



 רָאװ ערעווש יד טבלַאז ענייש לָאמַא סָאד

 .עדנעגעל רעקיטכיל טימ

 ,טגָאזעג ט"שעב רעד לָאמַא טָאה ,ךיא
 דרעפ-ןוא-ןגָאװ ןיימ טימ ןיב
 .ןבָארג וצ דמַאז ּפוקָא רעטניה ןרָאפעגסױיַא

 לעג ןקידמַאז םעד ןיא טלגיּפשעג ךיז בָאהכ

 לעװש עקידתבש יד ךיז רַאפ ןעזעג ןוא

 ,לארשי תיב ןכילרעה ןופ

 רענעלּפ טכַאמעג טָאה רעשטירעשזעמ רעב 'ר

 .ייבעג-תודיסח ןטיובעגוצ םוצ
 .יינ -- ןוימד רעדעי ,טלקניפ ןייער רעדעי

 ,עלַא ןיוש ןסייוו רימ יו ,רעװאלצַארב רעד ןוא

 רעטסנעפ ענעלָאטשירק יד טלעטשעגניירַא טָאה
 .טנעוו יד ןיא --- ןינב-תודיסח םעד ןיא
 ןעז וצ ןעוועג הכוז ןבָאה סָאװ יד ליואוו
 ..טנעה עלעדייא ענייז ןופ רעגניפ עקיטכיל יד
 ךעלטעלב יד הוולש םשל ןרעטעלב רימָאל

 .ט"שעב ןופ תואלפנ ירופיס יד ןופ

 ,ךילטעּפש ןוא טלעװו רעד ףיוא ךילקיטעמוא זיאס שטָאכ

 ,טסענ רעזנוא טרעטיצעצ זיא םערוט ןופ ןוא

 ,ןטכירַאפ טנעװ ענייז רעדיוו רימ ןלעוו

 .לעוװש ןייז דרע רעד וצ ןּפַאלקוצ ןוא
 ! קיטכיל יהי :ָאד ןיילַא ךיז וצ ןגָאז ןוא

 .טלעצעג שידיא רעזנוא ןיא ןרעוו קיטכיל טעווס ןוא
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 רע צ

 טעװ רעטכיד רעשידיא רעדעי

 ,דיל עלעגיצ-ןדלָאג ןייז ןביירשנָא ךָאנ
 ,טעלג ןוא טעמַאס ןוא דייז זיא טרָאװ סָאד

 ,דימ זיא ץרַאהס --- טינ יווייס טפלעהס רָאנ

 טינ ךיז טליּפשרַאפ ,ָאי ךיז טליּפשרַאפ
 ,טרָאװ ךילרע ןייד ןופ טייקלדייא רעד טימ
 ךיל ןייד זיא עלעגיצ ןדלָאג ַא
 ,טרָא ַא ןָא ןוא טלעוו ַא ןָא רָאנ

 סױרַא תורוש יד ןשיווצ ןופ טעקעמ סע
 .עמ-עמ-עמ :סעטַארג רעטניה ןופ יו
  סױרַא טלעוו רעיולב רעד ףיוא ליוו ןוא

 ,ערטנָאמ דנַאל םעד ןיא ,עביווק טָאטש רעד ןיא

 רעצ ןעמוטש ןיא סנטייוונופ ייטש ךיא ןוא

 ,עמ םענרעבליז םנופ ןייוועג סָאד רעה ןוא

 ,רעי אלו םיבוד אל : ךיז ייב סייוז ןוא

 ,ערטנָאמ ןייק ָאטשינ ,עביווק ןייק ָאטשינ
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 ךייא רַאפ ןדערסיוא לסיבַא ךיז ךימ טזָאל

 ,לארשי-יינ ןיא טרָאד אנקמ ייז ןיבכ

 ןטלַאהַאבסיוא ךיז טימרעד ךיא לָאז יאמל

 ןטכענ ןכיוה םנופ רעטיר רעד עקַאט ןיב ךיא
 המכח רעקירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד
 תוקמע רענייש רעלעדייא רעקידתודיסח רעד ןיא
 ,ןפיל'תולג-עטַאט ןופ טפירט סָאװ
 רעטיה רעקיטעמוא רעד ןוא רעטיר רעד
 לכיט ןשיקרעט ןטימ שידיא-עמַאמ ןופ

 --.רעטכיד ןטסגניא ריא ןופ לכיב םענרעדָאמ ןטימ ןוא
 ,רוא יבשוי יד אנקמ טרָאד ייז ןיבכ רָאנ
 ןעקנוזרַאפ סופ ןסיוװרָאב רעייז ןבָאה סָאװ
 ,דרעמייה רעטקינוזעגכרוד רעד ןופ סעדורג יד ןיא
 ןועטש םנופ השוב רעייז ןשַאװעגּפָא ןבָאה ןוא
 ,המשנ רעד ןופ דחּפ רעייז ,ןטָאש רעייז
 םולח ןכיוה ַא רַאפ רָאנ טשינ ןענָאק ןוא
 .ןברַאטש ןיוש רָאװ לקיטש קירעדינ קילײה ַא רַאפ רָאנ

 רעטסנעפ ערעייז ךרוד סָאװ אנקמ ייז ןיבכ
 ןלוש יד ןיא רָאנ טשינ ,ןעמייה עטסָארּפ יד ןיא
 ייז ךיא ןיב ר'אנקמ ךָאנ ןוא ןיירַא טָאג טקוק
 ,תוחוכ ערעייז ךיז טיורטרַאפ טָאג סָאװ
 ,טנַאה ןיא ןיירַא טשינ ייז טקוק רע סָאװ
 .רעטרעוו עמורפ ענייש ערעייז טביולג ןוא

 ,סָאװרַאפ סייוו ךיא ? סָאװרַאפ
 ,רעגניפ ערעייז ףיוא ביוטש ןשידרע םעד טעז רע לייוו

 ןיורק ַא יו למיה ןגעקטנָא ףיוא ןביוה ייז

 ,סנרעטש ערעייז ףיוא סייווש סנּפָארט ענרעבליז יד
 ,ןבעל ןסיורג םעיינ ןופ ןטרָאגנייו םעד

 לארשי ןופ סדרּפ םענעגנוזעגפיוא םעד

 ---ןטעָאּפ-טינ ןוא ןטעָאּפ רעדירב רימ טיגרַאפ ? רימ ןוא
 .רעקירעביא ןוא רעלפש ץלַא ָאד ןרעוו רימ

 םענדָאמ ןימ ַאזַא רוד ַא ןופ ןגיוא יד ןיא
 ןבעל רעזנוא ןופ רצוא ןרָאג ןופ טָאה סָאװ
 לטיה עקידבוטמוי ַא סעּפע ךיז רָאפ טזָאלעג
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 ףױרַא ּפָאק ןופ ץיּפש ןפיוא יז טּפַאכ ןוא
 דרָאב רעסייו רעד טימ ןדייז ןטצעל םעד טפיול ןוא

 : ןגעקטנַא
 ,אבס-עדייז ,בוטמוי-טוג ַא

 טייקשידיא רעכייז ןקיליײה ןדעי ביל בָאה ךיא

 ' ,עטַאל-עטַאמש יװ םוא ָאד ךיז טרעגלַאװ סָאװ

 ,טעמַאס ןוא דייז םידעפ עטצעל עניימ ןענייז סָאד
 ןייא רעדיל עזָאלמיײה עניימ לקיוו ךיא

 .ןענח רעקידסוחי ןוא טכיל רעייז ןיא

 ּפָאק ןיימ רעביא טנלע רערומכ רעד טסקַאוװס רָאנ
 ,ןָאטניהַא ואווַא ךיז טימ טשינ ךיז בָאהכ ןוא

 זגור ןיא ןיירא לֵאפ ךיא ןוא לכיורטש ךיא
 רעליּפשנטרָאק עקסעטאוג עקירעיורט רסומ ןוא
 ,זיא ױדנַאל ָאשיז רעוו טשינ ןסייוו ייז סָאװרַאפ

 ןושל-עמַאמ רעזנוא ןקיטעטשַאב ץלַא ןעוט ייז סָאװרַאפ
 .סעקיזוב טימ יוו ןרעדעפ עדמערפ טימ

 ,לקניוו ןטעשזדנָאלברַאפ םנופ סױרַא ףיול ,ךיז ּפַאכ ךיא
 ,דרָאב רעד רַאפ ,םינּפ ןרַאפ ךיז ּפַאכ ןוא
 ,טקילפעגסיוא טרָאד רימ יז טָאהמ זַא ןיימ ןוא

 .טרָאד טרסומוצ ךיז בָאהכ שירַאנ יו

 קנַארש-רעכיב םוצ ךיא ףיול טײקנרָאלרַאפ סיורג ןופ
 םי ןטימניא טערב ַא ןָא יו ןָא ךיז ּפַאכ ןוא
 ,ךוב קילייה סנָאדרָאג דעלַאד ףעלא ןיא
 ףד ךָאנ ףד רעביא ןגיוא יד טימ רעדור ךיא
 ,ךימ טסיירט ןוואורּפ ,ןרעד ,ןדער םיקוסּפ יד
 דיא ןכילרע םעד:טָא טָאה קלָאפ ןופ רעצ רעד

 .תואב תוא טנרעלעג ,שיט גערב םייב ןטלַאהעג
 קלָאפ ןופ רעטסמירָא רעד ןוא רעטסליטש רעד ןייז וצ
 יינסָאדנופ טשרע טסקַאװ ןוא טלַא זיא קלָאפ סָאד
 ,גנוי ןוא שירפ טײקטלַאסיױרג ןייז ןופ סױרַא

 דרע'רד ייב קירעדינ טסקַאװ ,רעווש טסקַאװ קלָאפ סָאד
 1 ּפָאק ןייז םיא רעבירא ןביוהפיוא ןעד ןָאק רעוו

 ?טנַאה'רסומ ַא םיא ןגעקטנַא ןקערטשסיוא וטסנָאק יו
 געוו רעדנַא ןַא ןיפעג
 ,געוו ןרעווש ַא ןוא ןכילרע ןַא

 ,געוו ןרעטושפ ַא
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 קיטכיל

 טרָאװ ןיימ רעביא ןרעדינ טסכַאמ
 ןגיוא עניימ ןופ יוט ןטוג םעד
 ור רעמורפ רעטוג ןופ ץלָאטש םעד

 .ןגיובעגנייא ןקור ןיימ רעביא

 ,גנַאל-וצ ָאד ןטלַאה טשינ ךימ טסעוו

 -- ןליפרעד ךיא לעװ בוח םעניילק ןיימ
 טסגנַא ןקידרעביפ םענעגייא םעד
 ,ןליטשרַאפ ןייבעג ןיימ ןיא ךיז ייב

 -- טלעװ רעד ףיוא ָאד דיל ןיימ ןייטש טביילב

 ,לסעגרעטניה ַא ןיא לביטשטָאג ַא
 לָאמַא ןיחַא טמוק ןעמוק ןוא
 ןסעגרַאפ טייל ןוא טָאג ןופ שטנעמ ַא

 ןייטש ךיז רַאפ דימת םיא עז ךיא
 ,רבח :ןּפיל יד ןיא למרומ ןוא
 סיוא רעטרעוו שזַא רימ ןלעפס ןוא

 ,הבהַאמ ,טייקטיירפרעד סיורג ןופ

 ,ריט םייב ּפָאק םעד ןייא טגיוב רע ןעוו
 .םעניימ ךיוא ןייא סנטייוונופ ךיא גיוב

 : עזרעד'כ ,ּפערט יד ּפָארַא טייג רע
 ןענייש ןָא ןביוה רעטסנעפ עלָאמש יד
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 גנַאלק ַא

 דניק םעד ןָאט-ןייש ןוא ןָאטסטוג ליווכ
 ,ּפָא חכ ןיימ טלַאה ,טשינ טזָאל טָאג ןוא
 ,דניז ַא רַאפ סָאװרַאפ טשינ ןײלַא סייווכ
 ,ּפָאק םענעגיובעג ַא טימ ּפָא טערט ןוא

 דיל ןרַאפ ,טרָאװ ןרַאפ יו רעמ ןוא
 .ָאטשינ רעיורט ןיימ רַאפ רעיוא ןייק זיא

 "טינ, ּפָא טצלירג םיטש עקיצָארט ַא
 ."ָאי, הבשחמ רעטסליטש ןיימ ףיוא

 ,יווייס ןריפסיוא טשינ ךַאזנייק ָאד לעווכ
 ,טנעה יד זָאלטומ טזָאלעגּפָא ןיוש בָאהכ

 ירפרעדניא רעדעי רימ זיא ביל רָאנ
 / .טנעקרעד קיטכיל-יולב טָאה דניק ןיימ סָאװ

 שיט ןפיוא ךעלימ זָאלג רעדעי ןוא

 טנַאה ריא ןיא עלעגייב ןיילק ךילטיא ןוא
 סיז עקיטפַאז יד ןּפיל עריא ןופ
 .גםעט רעקַאמשעג רעד ןעלמירד ריא ןופ ןוא

 ױזַא ארומ ךיא בָאה סָאװרַאפ רָאנ
 .גנַאל וצ לטעב ריא ןופ ןטערטקעװַא
 ,יורג קיטנוװָא-טעּפש זיא ּפָאק ןיימ ןוא
 .גנַאלק רענעכָארבעצ ַא --- לוק ןיימ ןוא
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 ז לגניא םוצ

 ,רעטשטניוועג ןוא רעטפָאהעג עלעגניא

 ,ןטעברעד וצ ךיד טרעשַאב טשינ רימ זיאס
 ,ןענַאטשעג לעוװש ןיימ ףיוא ןטָאש ַא יו רָאנ טזיב
 ,ןטערטרעבירַא לעוװש יד טנָאקעג טשינ ןוא

 ,טלכיימשעג רימ וצ וטסָאה טייוורעדנופ
 .רעדיל ןיא טדערעג ריד וצ בָאה ךיא ןוא

 טנגעגַאב לָאמנעצ סַאג ןיימ ןיא ךיד בָאהכ
 ,רעדירב-לגָאװ עטגָאירַאפ יד ןשיווצ

 תוברוח יד ןופ םותי רעד ןעוועג טזיב

 :םערָא ןייד ףיוא ןכייצ רעפרַאש רעד ןוא
 םוניהג ןופ טנַאה יד טָאהס ואוו ,ןרעפיצ ףעניפ
 .םירבק עטשיוורַאפ יד ןופ לָאצ יד טצירקרַאפ

 ןפָאלשעג בוטש ןיא רימ ייב טזיב וד ןעוו

 ,ןעגנָאהעגּפָארַא טקעדעגּפָא זיא טנַאה ןייד ןוא
 ןגיוא עניימ טימ טשוקעג םוטש ךיא בָאה

 עקנַארק-רעביפ ןּפיל טימ ןוא ןכייצ ןייד

 ןעמָאנ ןקילייה ַא ואוו טלמרומעג םורפ
 .ןענָאמרעד ןַאד ךיז טנָאקעג רָאנ ייז בָאהכ סָאװ

 ןכייצ-ידש ַאזַא ךיז ןיילא טלָאװכ
 .ןענָאק לָאז ךיא ןעוו ,ךיז ףיוא טנערבעגסיוא

 ןכַאז טנזיוט טשינ ןָאק ,טשינ ןָאק ךיא רָאנ
 ,ןכיירגרעד וצ ןזיוװַאב טסָאה וד סָאװ
 ,לכיימש ןקיטעמוא ןטימ לגניא רעליטש
 ,ןכייצ ןקילײה-אמט ןטימ לגניא קילייה

 ,ןלייצרעד טספרַאד וד סָאװ ןרעה ליפיוזַא ליווכ
 ,ןגערפ טשינרָאג ריד ןָאק ,ריד ליוו ךיא רָאנ

 ,ןסיוו טשינ ייסיווייס רימ ןלעװ ,טסייוו וד סָאװ

 ,ןגעוו רעיוא-ןוא-גיוא רעזנוא רָאפ טשינ
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 ןבעל ןוא בייל ןייד ןיא ןביילב טעװ סע
 ןקניל ןייד ףיוא םערָא ןייד ףיוא ןכייצ רעד יו
 שינעכעדעג ןיא רעצרַאװש רעד םס רעד יו
 .ןעקנירט וצ ןרעהפיוא טשינ טסעװ וד סָאװ

 ןּפיל ענייד ףיוא רעצ רעדימ רעד יו

 .ןשעל טינ ךיז לָאמנייק טעװ ןוא ךיז טשעל
 ןבעג ןגרָאמ רָאפ טנייה רעד ריד טעװ סָאװ
 .ןסעגרַאפ טשינ ןטכענ םעד טסנָאק וד זַא

 ןוואורּפ וצ ךיז ןגעוורעד ךיא ןָאק יו
 רעטלע ןייד סָאװ ,לגניא ,ןטסיירט וצ ךיד
 ןיוש טיורג ןוא רָאי ןצרעפ יו רעמ טשינ זיא

 .רעדלעפ עטיוט טנזיוט ןופ ׁשַא ןטימ

 .עטסיוורַאפ טעטש טנזיוט ןופ ׁשֵא ןטימ
 .ןקעוורעד טרָאד רענייק טשינ ןיוש ייז טעווס
 טשינ טרעה ןעמ ןוא -- סלבה ןענָאילימ יד

 !1 ה--כ---י--ַא : ןע'ניק ןפור לָאז טָאג
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 עדייז ַא

 ןעמָאנ ןיימ שטָאכ לָאז לקינייא ןַא
 ,פיל רעייז ףיוא ןגָארט טפַאשביל טימ
 ןמָא ןעלמרומ ךילדירפ לָאז ךיא ןוא
 ,ביל ןוא טוג ייז זיא סָאװ ץלַא ףיוא

 ,טלמירדנַא שיט םעד ייב טרעוװ דניק ַא

 .קעװַא טעב ןייז וצ םיא ךיא ריפ
 ,למילב ַא סיוא טפעה לקינייא ןָא
 --.געט עגנוי ןופ חיר םעד ךיא ריּפשרעד

 ,ןשָאלרַאפ ץלַא ןיוש זיא עװנַאק רעייז ףיוא

 ,יולב םידָאפ ַא טרָאד ןוא ָאד רָאנ
 ףושל ךעלזערג יד ףיוא ,ראנ דיל ןיא

 .יוט טנעמיד ַא לָאמַא ףיוא טצילב

 יתורוש עניד יד ןשיווצ ןופ ,ףיט ןוא
 -- ,טסענ ַא ןופ ןגייווצ יד ןשיווצ יו

 ,תורושב עטייוו ןופ לוק-רעשטיווצ ַא

 ,טסעגרַאפ ןעמ זַא ,רעטלַא ןיימ ,טוג טשינ

 ןקזה ןורכיז םעד םיא זָאל טשינ

 ,דָאש ַא --- ,טַאלב ךָאנ טַאלב ןקעמרָאפ
 ןרָאבעגייײנ טשינ ָאד ןעד טרעוװ סָאװ
 .טָאג ןופ טלייוװרעדסיוא ,לגניא ןיימ

 דימת יו ךָאנ טזיב ןוא רעטלע טזיב
 ,ךַאז רעדעי רַאפ רעטלַארטשעגפיוא ןַא
 ,טעמוא טקיטכיל ןוא רעצ טרעטייל סָאװ

 .ךַאד ַא טכַאנ רעטנלע רעד טיג ןוא
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 טרָאוו רעזנוא

 הכרב יד טָאה -- ןייוו רעזנוא -- טרָאװ רעזנוא
 | .טלַארטש סע טלקניפ סע ןוא טָאג ןופ

 ןכָארבעצ ןברַאש ַא יו טרעוו סע רָאנ

 ,טלָאפ סע ןעוו ,קלָאפ םנופ לעוװש רעד ייב

 טערומכרַאפ ָאד םוא רימ ןעייג רַאפרעד
 ,ּפָאק-ןוא-לסקַא םענעגיובעג טימ
 תורוש ענעגייא יד ןיא תורושב ןכוז
 ,ּפָא ךיז רעדניק יװ ןרַאנ רימ ןוא

 ,ןושל םנופ סיפ יד רַאפ םיערוכ ןלַאפ
 ,דיילק ןייז ןופ םיוז םעד קירעיורט ןשוק

 ןתח-ןוא-הלכ םעד קיביײא ןליּפש
 ,דיירפ רעטלבָארַאפ ,רעטלעטשרַאפ ןיא

 ןעמטיר עטסקידוועגניז יד ןשיוועצ רָאנ
 ףרַאש עקירענייב ַא זנוא טנַאה ַא טקניוז
 ןמטנ הֹּפ : רעדיל יד ןופ ךַאד ןרעביא
 ,ףרָאד ןייד ןוא רוד ןייד ןוא טלעוו ןייד

 ,םיחבש עשהבצמ וטצירק סָאד ןוא
 ,ךיז ךָאנ םיליהת ץלַא וטסגניז סָאד ןוא
 ןוחטיב ןקנַארק ןייד ףיוא טסטיײרּפש וד ןוא
 ,טכיל ןוא ןברַאפ ןופ ןברַאג עטצעל
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 רע גניהרג

 תושר ןבעגעג רימ טסָאה וד
 ןרעטיפ וצ רעטרעװ עכעלרע עדלימ
 טסוק ןטיור-רעּפוק םוצ טפַאשביל ןוא
 .ןרעטיצרַאפ ןברַאטש ןקיטסברעה ןיא

 --.טייוו רעד וצ טנַאה ןיימ טשינ קערטש ךיא

 ,טנעָאנרעדניא לעווש ןיימ ייב גָאט ןטימ

 טייקיבייא ןיימ ןבעלסיוא ךיא ליוו
 .טנוװָא םוצ זיב ירפרעדניא ןופ

 ? טייז ןיימ ייב ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ יד
 .גרַאב-ףיױרַא קעװַא ןיוש טייוו ןענייז
 טייוו טשינ ָאד רימ ןופ ןוא --- ךיא ןוא
 .קרַאמ רעטלַא רעד ןוא ביוטש רעד

 טָאטש עשידיא:ןיילק ,עָארג יד ןוא
 טיוט ןקיליײה ריא ןיא ןיוש טגיל סָאװ
 ---דָאנעג סָאד ןסעגרַאפ טשינ ןָאק ךיא רָאנ
 ,טיורב ןעמירָא ריא ןופ םעט םעד

 טרָאװ ַא טנדיא ןטלַא-טלַא ןַא ןוא
 ,טכַאנרַאפ טרָאד שיט קידנעלקָאש ַא ייב
 ,דרָאב ןייז ןוא גיוא ןייז רעבליז רעָאלב

 .רַאד ןוא ךיילב טנַאה עקידרעדָא ןייז ןוא

 ןעוועג זיא טרָאװ סָאד סָאװ טשינ קנעדעג ךיא
 .ךָאנ ךָאנ ץלַא רימ טייג גנַאלק ןייז רָאנ
 ןעשעג טשינ רימ טימ לָאזס סָאװ ןוא

 ,ךָאי םעד ןגָארט וצ רעגנירג רימ זיא
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 רע בייושַאב

  ןלָאמ ןוא ןביײרשַאב סָאװ עלַא רימ
 --.טלעוו יד יא ,ךיז יא סיוא ןעגנילק ןוא
 ,ןלָאבמיס רעטרעוו יד ןופ סיוא ןפיילש
 .לעפַאֿב רעגנוי ַא טרעוו טרָאװ ךעלטיא

 ,רעייפ ןוא חוכ ךיז ןיא טדניצ סע ןוא
 .שֵא ןוא דמַאזדליוו ךיז ןופ ּפָא-טפרַאװ

 רעיוט םענעדלָאג-ָאלב ַא ףיוא-טנפע
 .סַאג רעקיכָאװ רעד ןיא גָאט ןדעי

 ,השבלה ריא טלעוו יד רעביא-ןעוט

 טכַארט ריא טרעטלערַאפ טרעװו העש רעדעי)
 ןשָאלרַאפ סעּפע ָאד טרעוו העש עדעי

 .(ךָאוו ףיוא קיביײא טייטש סָאװ ,גיוא ןרַאפ

 ןכַאז ןופ טייקמוטש יד ןעגניזעצ רימ
 .סיורג טייקיבייא יו טרעוו טרָאװ סָאד ןוא

 -- ן"כנת ןענייז םירפס עכילרע עלַא
 .זיוה ןיילק סנשטנעמ ַא ןופ השעמ ַא

 ֹוניבָא םהרבא ןופ טלעצעג םנופ
 ,טָאטש ןיא ָאד בוטש ןייד זיב ,בוטש ןיימ זיב
 יןעניז טימ טסיורג ךַאז עטושּפ רעדעי
 .טָאג טימ טזיורב טָארט רעכילשטנעמ רעדעי
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 ע מ ַא מ יד

 ןגעלעג סייוו ןיא םורפ עמַאמ יד זיא

 .ןורָא םעניילק ריא ןיא ,ןלָאמש ריא ןיא

 .ןףגערב יד ייב ץלָאהיור סָאד טברַאפעג טשינ
 ןרָאװעג רעקיאור ,רעליטש ךיא ןיב

 ןענַאטשעג טרָאד ןשטנעמ עטלַא ןענייז
 ,םינּפ קיאור ןוא ךיילב ריא טכַארטַאב ןוא
 ,ןענַאדנופ טשינ ןיוש -- ןוא ןגייא ױזַא
 ןענָאקרעד וצ ריא םיוק -- רעטיול ױזַא

 ןרעטש ריא ןופ סנטָאש עלעקנוט עלַא
 .ןכייצ ןטצעל ןזיב ןשַאװעגסיוא
 ,ןרערט עטנייוועגסיוא --- ןקַאב יד ףיוא
 ,רעכיילב ַא ייז ןופ ןייש ַא רָאנ ךיז טעזס

 טרעטיצרַאפ ביוה:-טנווייל ןרעטניה ןופ
 .עטלַארטשעגסױרַא רָאה-רעבליז ןביז
 :רעטיב עבירט יד ּפָא טייג טימעג ןופ
 .עטלַא ןייק טשינ ךָאנ זיא עמַאמ יד ,עז

 ,רענייר ַא דָאנעג ַא ,טייקסטוג ַא ןוא
 :טרעיוה ןּפיל יד ףיוא טפַאשביל ַא ןוא
 ענייש ַאזַא ךָאנ זיא עמַאמ יד ,עז
 ,רעיורט ריא רעלעדייא ןוא רעש'הלכ ַאזַא ןוא
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 טרָא ןַא

 טרָא ןַא ןבעגעג רימ טרָאװ סָאד טָאהס
 .רעכעה ךָאנ לסיב ַא ןוא דרע רעד ףיוא
 ,טרָאק רעכילקילג ןיימ --- קילגמוא ןיימ ןיא
 ,רעכעב רענעדלָאגניג רעטצירקעג ןיימ

 שיט ןטלַא סנטַאט ןיימ ןופ טנשריעג
 .ןעלקַאװ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה גנידצלַא ואוו
 ,סיר רעדעי ,טנַאװ רעד ףיוא קעלפ רעדעי
 ,טלכהכס טייקטעּפש ןיימ ,טייקטצעל ןיימ טָאה

 -- בייל םוצ קיטייוו םענעגייא ןיימ קירדכ
 ,ןגייא ךָאנ זיא סָאװ עטסקידעבעל סָאד
 ,בייוו ןיימ -- רעטסעווש עקידעמַאמ עטוג
 ,ןגייווש ריא -- םימחר רעקיטכיל ןוא ור

 ,דיל עטתמא סָאד זיא ןגייווש ריא ןוא

 ,ןגָאז ןיימ ,ןדייר ןיימ יו רעפיט רשפא
 ,דימ טכַאמעג טסגנַא יד רעירפ טָאה ךימ

 .ןגָארטרעד רעיורט םעד רעטייוו טעװ יז

 ,ואוו ךָאנ ןעגנערברעד םיא טעװ ןוא
 רעדימ ַא לגניא ַא יו ךיא ןוא
 ור ןיא ,םולח ןיא ןעלמירדרַאפ לעוו
 .רעדיל עניימ ןופ ףָארטס ןטצעל-טצעל ןטימ
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 .ךימ ףור

 ,ןעמָאנ ןטלַא םעד ייב ךימ ףור
 . לגניא ַא ןופ יו רימ ןופ טכַארט
 םישעמ עסיורג ןופ טמולחעג טָאה סָאװ
 .ןעגניז-רעדיל םייב ןבילבעג זיא ןוא

 ןפיוה עטסוּפ ןיא רע טגניז ןעגניז ןוא
 ,גונעת ןליטש ַא טָאה ןיילַא רע רָאנ

 ןוגינ ןשידיא ליפיוזַא ןָאק רע סָאװ
 ,קינייוונסיואנופ -- ןושל שידיא ןוא

 שוריּפ םעד טײטשרַאפ ןײלַא רע ןוא
 .רעדנוזַאב זמר ןשידיא ךעלטיא ןופ
 ןסַאג יד םיא ףיוא ךיז ןשודיח סע
 ,רעדנואוו ןייק טשינ ךיז זיא ןיילַא רע רָאנ

 ןטכעניברע טָאה ןסָאג יד טָא ןוא
 .ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןיוש עבָאב עקיצנייא יד

 ןשָאלרַאפ טכיל טנזיוט ךיז ןבָאה ריא טימ
 .ןגייווש ןבילבעג רוד רעצנַאג ַא ןוא

 ,ןרעװ ןגיװשטנַא טשינ לעװ ךיא רָאנ
 ןרָאװעג ללח רעד זיא רעקידייל שטָאכ
 םיליהת למרומ ןוא ךָאנ-ייג ךיא ןוא
 .ןורָא ןקידייל ַא טימ ןגָאװ ןעָארג ַא ךָאנ
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 ...ֹוצ

 שיט ןייד וצ ןעמוק רעדיוו ךָאנ
 .ןטסָארּפ ַא גָאט ַא ןיא ,בוטמוי טשינ
 שינעגנע ןייד קידתובחר יו
 ,ןטזָאלרַאפ ןוא ףדרנ ןדעי רַאפ

 ,טינ ןיוש ךיוא ףרַאד טָאג סָאװ םעד ןוא
 ,ןטניוו יד רַאפ ריקפמ םיא זיא ןוא
 טיהרעד העש יד טימעג ןייד טָאה
 ןדנוצעג שיט ןפיוא טכיל עמורפ'ס ןוא

 געט עטייוו ךיז ןענָאמרעד רע לָאז
 ע'דנו-ענ יד סָאװ טייקשימייה ןוא
 גערב ןטסיוװ ַא ייב ןעמולחרַאפ
 ,סעטַארג עקידנרעװַאשז רעטניה ןוא

 טנַאה רעמורפ רעד ןיא טיורב לשירק סָאד

 הכרב עטלַא יד ןּפיל יד ףיוא ןוא
 טנַאװ רעדעי ןופ רעטנורַא טדער סָאװ

 .ןכָאװ יד יד ןופ תומא דלד יד ןיא
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 גנונירטנַא

 ,ןגיובעג ךעלטעלב יד רעבירַא ךיז טָאה רע
 ,הנווכ רענייר ןייז ןיא טרָאװ סָאד ןעמענרַאפ

 ןגיוא ענעשַאוורַאפ יד ןיא טלעװ רעד ןקוק טשינ

 .ןענָאמרעד םינּפ ריא טשינ רעמ ךיז ןוא

 ןבילבעג םעיינ םניא םודס ןיא טשינרָאג רעמ

 ,רעיורט םענערָאלרַאפ ןיא ךיז ןרעקּפָא זיא
 ןבירשרָאפ טָאה טנַאה ַא סָאװ טרָאװ ַא ןעלמרומ ןוא
 .רעייפ םענעגרָאברַאפ ןליטש ןוא ןביולג טימ

 ,ךיזנ טינ ריזנ יצ ,רעמורפ טינ רעמורפ

 ףענירטנַא ןענַאדנופ שטָאכ געט עכילטע ףיוא

 רוסמ ןייז ןקיש טינ לָאז רָאיצרַאװש רעד יבא
 .ןעניפעג תודדובתה ןייז ןוא ןריּפשכָאנ םיא

 ןדייז ןייז ןענַאטשרַאפ רעטציא סע טָאה רע יו
 ,םידומע יד טימ ןעוועג תירב-תרוכ טָאה סָאװ
 ןדייר ןייז ןופ גנַאלק םעד ןרעה רע טוט טציא ךָאנ
 .םידָאפ רענעדלָאג ַא -- ןוגינ םעד ןוא ךיז וצ

 ,ןרעו ערעסעב ןייק טשינ ןופרעד טעװ םודס
 ןליפרעד לָאמנייא שטָאכ רָאנ ,סיוועג ,יאדווַא
 -- ןרערט ענעגייא יד ןופ םעט םעד ןוא םס םעד
 ,םיליהת ןופ םיקוסּפ ןענייז ייז ךיוא
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 ןָאדרָאג .ד .א רכזל

 ,ןבעל ךילרע רעייא ןבעל ןעמוק לעװ ךיא
 .ימ רעד ןופ ןוא דרע רעד ןופ ןּפעש
 ,ןגיוא יד ןיא ןוא בייל ןיימ ןיא טייקשירפ עיינ
 .ירפרעדניא ןופ יולב ןגנוי ןוא יוט ןרָאלק

 ןָאדרָאג ד"א ןופ רעמַאק םניא ןעמוק לעװ ךיא
 ---טעב ןייז ,קנַאב ןייז ,שיט ןייז ןרירנָא
 םישעמ ןיא ןעוועג םייקמ טָאה סָאװ רעד
 .טעָאּפ ַא טמולח סָאװ עטסקילייה סָאד

 ,ןעמוק ךיא לעװ רבק ןלָאמש ןייז ףיוא ןוא
 ,ןָאט-הליפת ןוא ןייטש ןייז ייב טרָאד ןייטש
 ןשטנעב ןעמוקעגרעהַא זיא רע סָאװ

 .ןָאנבױא ןופ טשינ ,רעדינ-רעד-ןופ

 רישכמ ןרעווש ַא טימ טָאה טנַאה ןייז סָאװ
 דנַאל ןוא דרע ןופ גָאט ןקידעכָאװ םעד

 -- הפוקת רעד ףיוא םתוח רעד טגילס ןוא -- טרירַאב
 .טנַאה ַא ןוא רעקַא ןַא ןוא רעמַאה ַא

 רפס סָאד זיא ןעמוקעג טשרע םעדכָאנ ןוא
 ,טרעלקרַאפ ימ רעסיז רעד ןיא ךיז טָאה ןוא
 למיה רעטכע רעטרעוו ענייז ןופ טקעמשס ןוא

 ,דרע עטכע -- ענייז םישעמ יד ןיא ןוא
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 לַאווק ןיימ

 ֹא
 ,קירעדינ זיא בוטש סעמָאמ רעד
 ,לָאמש ןוא ןיילק -- רעטסנעפ סָאד

 רוד רעזנוא ןופ רעביטש עלַא יו
 ,לָאט ןקימייל רענילָאװ ןיא

 ,גָאט רעד טָאה ןוז עקידעמַאמ ַא
 .ליואוו סע טסייוו גרַאװניײלק סָאד

 קעװַא םעט רעד טשינ טייג געט עצנַאג יירד
 ,ליומ ןיא םיולפ רעשירפ ַא ןופ

 ךיז ןסיירַאפ ךעלזענ יד ףרַאש יו
 ,טלעוו-זומת רעד ןיא תוחיר עלַא וצ
 דלָאג ןוא יוט ןוא יולב ןופ רוכיש
 ,דלעפ סָאד ןײרַא טָאטש ןיא טמעטָא

 ,םורַא רָאנ ךיז טקוק ןעמ רעדייא ןוא

 ,סיפ עקנַאלש ףיוא ךעלדיימ ןיוש ןעייטש
 רָאװ-רעד-ףיוא ךיז ןסיוורעד ךעלגניא ןוא
 .זיא םירישה ריש סָאװ

 ,ןעוו רעדייא ןוא ,סָאװ רעדייא ןוא
 ,טעמכ טָאטש עצנַאג יד טסייוו
 ,סַאג רעד ןופ עטסגניא יד --- הקבר זַא

 .טַאהעג עלעגניא ַא טָאה

 טיײרגעגנָא ןיוש זיא עלעגיוו ַא
 .ר'ירפ ךָאנ םישדח ןעצ ןופ
 ,ענרעבליז ַא טעמכ עווָאקדָאּפ ַא ןוא

 ,ריט ןופ טייז רעטכער רעד ייב

 עלעגניא סָאד לָאז טָארט ןטשרע םעד

 ,טייז רעטכער רעד ףיוא ןלעטש

 ןעייוו ןרעה ןעמ טעװ לזמ סָאד

 ,טייוו ןופ לגילפ ןסייוו ןייז טימ
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 ב
 ןביול ןיא טלעוו עטלַא יד גניזעצ
 ,טנייה לקזיב בוט םש לעב םעד ןופ
 השעמ רעדנואוו ןייא שטָאכ ךישממ ייז
 .טניישַאב רוד םעד ריא טימ טָאה רע סָאװ

 דסח ליפיוזַא ,טייקיניילק ַא
 ,טנעה ענעגייא יד ןיא ןעגנערב וצ
 תולגתה רעייז ןיא ןבָאה ןדיא ןוא
 ,טנעקרעד ןוא ךיז ןעזרעד יינסנופ

 ןשיט יד טיירגעג ןעמ טָאה רעדיוו ןוא
 טיורב ןסייוו ,רעכיטשיט עסייוו טימ

 ,קיטכיל ךיז ןעלכיימשעצ סנרעטש עדימ ןוא
 ,דייז יו טכרָאש טנווייל רעָארג ןוא

 רעטנוא ןטלַאה ךעלגניא עניילק ןוא
 .ריפ םיכאלמ -- ןעגנַאטש הּפוח יד

 טלקניפעצ ןייוו לזעלג ןלָאטשירק ַא
 ,ריט-הפוח רענעפָא ,רעטיירב רעד ןיא

 ןרעטש לרינש ןייז טיצ למיה רעד
 ,ףױרַא זלַאה םענייש ןייז ףיוא ןיוש

 ,בוטמוי זיא סַאגרעמוז עצנַאג יד
 ,ףיוה רעָאלב ַא -- טנוװָא-רעמוז רעד

 ןייש קירוצ טלעוו עשידיא יד טכירַאפימ

 ,סיוא רעטסנעפ יד ןופ ָארג יד טשיוו'מ
 ארומ עקידרעטיצ עדנילב יד
 .סױרַא ןעלקניוו עלקנוט יד ןופ טערט

 ,רעטייוו ךיז ןָאמרעד ,ךָאנ ךיז ןָאמרעד
 ,קילב ַא רפס ןטלַא ןַא ןיא ּפַאכ
 ןטייצ עכיוה יד ןופ טּפַאכעג סורג ַא
 ,קירוצ רעהַא ןעמוקעג ןיוש ןוא

 ,ןדיא ,שאיימ טשינ ךיז טייז ,ָא

 ,טיתו חיית תנש ךָאנ ןטרָאד ןופ
 ,הרושב ַא ךייא בוט םש לעב רעד טקיש
 ; טַאלב-רעבלייא עקיטפַאז ,עשירפ ַא יו
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 ,ןדיא -- ןדיא ןוא טלעוו זיא טלעוו יד

 ,ךיא וצ ןייז טוג ןפרַאד ןדיא ןוא

 ןלייז עקרַאטש עריא קרַאטש ןטלַאה ןוא

 .ריפ ןעגנַאטש הּפוח עָאלב יד יו

 ָאד ןייז שדקמ רעדיוו ךייא לעווכ ןוא
 .ןייוו טימ זָאלג רענעלָאטשירק ןיימ טימ
 ?סרעריפרעטנוא יד ןייז ןלעו לעוו

 ןייז ןלעוו סרעריפרעטנוא יד

 ,ונמא הרש ןוא וניבָא םהרבא
 ,ריט רעד ןיא ןיוש ןעייטש רעמזעלק יד

 רעכיז ןוא קרַאטש וצ-טלַאה ,הרבח ,יעה
 .ריפ יד טלעוו רעד ןופ ןלייז יד

 ג

 :טגניז רודיס סבוט םש לעב סםעד
 לארשי ןופ דניזעג סָאד ןגעלעג זיא ןפרָאװעצ

 ,םיבושי עקיגרַאב יד ןיא ןוא עקילָאט יד ןיא
 -ןוא-דרעפ ַא ,ןגָאװ-ןוא-דרעפ ַא טפיוקעג רימ ךיא בָאה

 ןגָאװ

 ןרָאפ ןוא ןרָאפ וצ ןטייווצ םוצ בושי ןייא ןופ
 ,לארשי ןופ דניזעג סָאד ןטלַאהוצפיונוצ

 טפַאשרעפלעהַאב ןיימ ןוא אדבוע ןיימ זיא סָאד
 .ןיהַא ןגרָאמרעביא ןוא רעהַא טנייה ןעמוק
 .ךייא ףיוא דימת רעטוג ַא ,רעדירב ןדיא ,םכילע םולש

 ןהעש עקידלזמ ןיא ןתוחמ ַא יו טפָא םוק ךיא
 ,דיירפ טימ ןגעקטנַא רימ ןעייג ,החמש ןליּפש רעמזעלק

 טכיל-הּפוח יד רעביא ןטױלּפ ףיוא ןרעטעלק ךעלעגניא
 :טכירעגמוא יװיױזַא ןשטנעב ןעמענ עניימ ןּפיל יד ןוא

 ,ךָאנ גנוי טזיב וד
 ,ךָאנ גנוי טזיב וד

 ךָאנ קרַאטש טזיב וד
 ,ךָאנ ןייש טזיב וד
 ךָאנ קיליײה טזיב וד
 .לארשי ןופ זיוה ןייש רעייט
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 ,ןגָאװ ןיימ טימ קירוצ רימ רָאפ ךיא ןוא

 ,לדנגער ןרעבליז ַא טגנילק לדלעוו ןרעביא

 | ד

 טשינ רעמ ךימ גלָאפרַאפ ,יוא
 ,םימשב עמורפ ,ןעמָאנ ןייד טימ
 ןוגינ ןטלַא ןרוכיש ןייד טימ

 ןוחטיב ןקיריורט ןייד טימ
 ןגָאז םינּפ םענעגייא ןיא רימ ךיז זָאל

 : ןגָאלש ךיז טרָאװ ןגייא ןיימ טימ ךימ זָאל
 ,ןכָארבעצ ןוא רענעכָארבעצ טסרעוו

 .ןרעוו"ןרָאבעג יינסָאדנופ ץלַא טסליוו ןוא
 רעדיל יד ןופ ןגיוא יד ןוא
 ,ןרערט עטצעל יד סיורג ןעייטש
 .רעטנורַא דלַאב ןלַאפ ,ןלָאפ
 .רעדנואוו סַיוא ,טייקילייה סיוא --- ןוא

 טנווָא ןדעי ןעמוק סיוא ןוא
 ,ןטָאש םענעגייא םוצ ךיז ןקוב
 .ברעמ ןקידייל ַא וצ ךיז ןגייב

 ןָאט זָאלב רעטלַאק ַא רימ טעוו ,יוא
 .ןטלעוװו עלַא ןופ ָאד טייקטסיוו יד

 ןקוק ,ןקוק ךָאנ לעװ ןוא טיוט ןייז לעווכ
 ןטנַאזירָאה עקידייל יד ףיוא

 ןגיוו ךיז לעוװ ןוא טיוט ןייז לעווכ
 ןרעטמַאל:דלעפ רעדנילב ַא יו
 ,ורמוא ןקיד'הנבל ןיא
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 ...קיטכיל ,טכיל

 ,תבש ןופ גנוריצ ןיא עלַא ךיז ןצוּפ רימ
 ,םינוגינ ךעלברעש טימ רעביא ךיז ןעגניז רימ
 , ,עגר ַא תולבא ןופ סױרַא ןצנַאט ןוא

 ךָאנ טיירג טשינ זיא זנוא ןופ רענייק ןוא
 סוחי ןכילרעה ןיא טָאג רַאפ ןזייוו ךיז
 ,תלכת ןקיליב ןָא ,סעטנַארט טקילייה ןופ

 .:הרובג רעתמא וצ ךיז ביוהרעד
 . ,גנוריצ ןיימ טזיב : ךָאװ רעטסקידעכָאװ רעד גָאז

 ,הנוהכ רעמירָא רעד ןופ רעדניק יד ןגעקטנַא רימ טריפ
 ,.רעצרעה ערעייז ןיא ןעלגיּפש ךיז ליווכ
 ,רעמינּפ ערעייז ןיא ןקיליײה ךיז ליווכ

 ,ןגיוא ערעייז ןיא ןרעטייל ךיז ליווכ
 ,רצוא ןקיביײא ןַא קידלוש ייז ןיבכ

 .תוכלמ רעדנַא ןַא בָאהכ זַא ,תמא רשפא
 ןרעדינּפָארַא ןכיוה יד ןופ סע ךיא ליוו
 ,ןרָאק ןוא קינָאה טימ ןקעמש טעווס
 .תורימז עכילרעה ןוא טױרבטַאז ןוא
 .תוברוח ןיא ןעינק ןלעװ רעסעלשלמרימ עלַא

 רעכעד עטמירקרַאפ טימ רעביטשטלַא יד רָאנ
 ,ןטָאש רעייֵז ןיא ץנַאג ןביילבנייטש ןלעוו

 ,ךעטסיליפ יד םיטוש יד ןפָארטש טשינ לעווכ
 ,ןרעוו-ןלַאפעצ ןיילַא ךיז ןופ ןלעוװו ייז
 ,תוכרב טימ ןקיטפוד טעװ עמירָא סָאד ןוא
 .ןקיאורַאב ךיז דָאנעג ןייז ןיא ןעמוק לעווכ

 ןפַאשַאב תונויזח:סיורג טימ ללש ַא בָאהכ

 עמירָא יד יד וצ ןעמוק לָאז ךיא ידכ
 ,חרוא ןַא לקניוו רעייז ןיא ןייז

 רעטרעװו עטרעטיילעג ערעייז ליווכ
 .טפַאשביל רעטרעדנואוורַאפ טימ ןרעה
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 ...רצ

 ,םירפס יד ןופ ,טלעוו רעד ןופ ,ךיז ןופ דימ
 .ׁשֵא קידהפרש ךָאנ טעמוא רעד ליק

 םערוטש ןוא דמערפ ןוא טייוו ,םי ןוא דרע
 .סַאג רעכיילב רעד ןיא טכַארבעגקירוצ -- ןוא

 רעיורט ןּפָארט-טולב ַא ךָאנ טילט סעפע
 .טַאהעג ביל טָאה רע סָאװ טלעוו רעד ךָאנ
 רעוא ןייז וצ ןָא ךָאנ טילפ גנַאלק ַא ןוא
 .טַאמ טלַאפ ןוא ּפילכ ַא טוט ,ּפיצ ַא טוט

 ,ןימלע-תיב סָאד --- טרָא ןייא ןבילבעג ךָאנ

 .טייז ןייז ייב ריצַאּפש רעד -- טױלּפ רעד
 .ןעמעלַא ,ןעמעלַא ייז רע טרעה טרָאד ןוא
 .טייוו רערעטיול רעקיבייא ןַא ןופ

 ןבעגעג טשינ טָארט ןייק ךָאנ טָאה רע

 ,געוו ריא וצ טריפ סָאװ ץינערג ןפיוא

 ןבעל ןייז זיא ןיד-קידרעטיצ רָאנ
 ,געט יד ןופ טניוו ןטימ טגנילקרַאפ ןוא
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 ...דיל ןייד

 ,ןגיוא עמורפ עטוג טָאה דיל ןייד
 ,ןגייווש ןדלָאגניג -- ּפיל ןייד ףיוא ןוא
 ,דָאנעג ןוא טפַאשביל עלעדייא ןוא

 .דוס יא ,טייקיטכיל יא -- טרָאװ ןיא

 ןריט עלַא ןיוש ריד רַאפ טכַאמרַאפ

 .ןריפ ןגעוו יד טסיוו רעקידייל ןיא

 לסילש םעניילק ןופ גנַאלק רעמירַאװ רעד

 .לשיט ןוא לריקלַא ןגנע םוצ

 ,לטנעוו ןקירעדינ ןפיוא ךעלטערב יירד

 ,לדמעה םירָא ןַא ןיא סרטנוק רעיינ ַא
 --.ןטענָאס ןוא רעדיל עצרוק ןיינ

 ,ןטעָאּפ רעדירב יד רַאפ טויּפ

 ,ןגָאז טרָאד וטסוט ,רעדירב ןטעָאּפ

 .ןגָאלשעג זנוא רַאפ טָאה העש עטעּפש יד

 ןביואנופ ָאד םערוט רעזנוא ףיוא

 .ןביוט עקילייה עטצעל יד ןָא ןעילפ

 ,ןעמוקעגנָא ייז ןענייז תורושב ןָא
 .עמוטש ןסמיזעג יד ייב ןעייטש ןוא
 ,ןדירפ ,םולשל ךיז ןענעגעזעג

 ,ןדיא ןטעָאּפ ,רעדירב ןטעָאּפ

 ןזייוַאב סָאג ןיא ךיז רימ ןלעוװ טנייה

 ,ןסייוו רעבליז ןוא דלָאג ןמיס ַא ןָא
 -- לברַא עָארג ןפיוא עטַאל עלעג רָאנ

 .ןברַאטש ןבייצ ַא ,ץלָאטש ןכייצ ַא

 םילשמ ןייק טשינ רעמ ןבָאה רימ
 םילבה:לבה ןדנילב םעדיטָא רַאפ

 ןשָאלעגסיוא ןברַאפ עלַא טָאה סָאװ

 .ןושל ךילרעה רעזנוא ןיא ןרעיורט תוברוח ןוא
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 ?ןענָאמ רעטציא םיא ייב וטסעוו סָאװ
 ?ןענָאילימ ןופ הרובג עטיוט יד

 עניילק רעדניק ןופ ןייוועג-דנילב סָאד
 ןענייוו זנוא ןיא קיביײא ןיוש טעװ סָאװ

 ,ןריפרעטנורַא רבק םוצ זנוא ןוא
 ןריט עטצעל ערעזנוא ייב ןגייל ךיז
 --.ןלעוש עטלַאק ערעזנוא ייב ןגייל ךיז

 .עלעג סעטַאל ןוא עָארג לברַא

 ? ןטלעש ןעד יז ןענָאק -- עניילק יד
 ? ןטלעוו טנזיוט עלַא ? ןעמעוו ןוא
 רעדינַא ךיז ןגייל עניילק יד
 --.רעדיל ענייד יװ ,לעוושנטוט םייב

 ןפָאלעג ,ןפָאלעג ךיוא ןענייז ייז
 ,ןפָארטעג טנָאזירָאה ןטסיוװ ַא ןוא
 -- רעטניהַא טקוקעגמוא ךיז קערש ןיא
 .רעטניוו ןוא טיוט טימ טייוורַאפ געוו רעד

 ?םורד ?ןופצ ןיא --- ןיהואוו ָאטשינ
 ,םירבק עטלַא יד טימ םלוע תיבס

 .רעבירג עיינ יד טימ ןימלע תיבס
 .רעביטש עטצעל יד ,ןלעוװש עטצעל יד

 ,ןדָאב םוצ טינקעגּפָארַא ייז ןבָאה
 ןטָאש םענעגייא ןיא טליהעגנייא ךיז

 ,ןרָאװעג-ןפָאלשטנַא ליטש ןוא ַאש ןוא
 ןרָאי עקיבייא ףיוא ? ןרָאי ליפיוו ףיוא

 ,ןעָארק יד ייברַאפ ןעילפ רעדלעפ ןופ
 ,ןהעש עקידייל יד ןעיצ ןגעוו ןופ
 ,בושי ןקידמַאז ַא ןופ ןגָאװ:םירָא ןַא
 .ףושיכ רעטסיװ ,רעמוטש רעטייוו -- ןוא
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 ? םוחנ 'ר טניואוו ואוו ? םולש 'ר טניואוו ואוו

 !ןכָאװ עטלַא יד טימ קרַאמ רעד ט'שער ואוו

 ןגעוו רעביא לָאמַא ןוא ןכָאװ עדימ-דימ
 --.ןגער ןופ געט ךָאנ בוטמוי ַא ןייגוצ טמוק

 ןגיוצעגסיוא ךיז קיטכיל טָאה לייוו ַא

 ןגיובנגער רעד חרזמ וצ ברעמ ןופ

 .ןעגנַאגעגסיוא זיא טיור עטצעל סָאד דעװ ןוא

 ןעגנַאגעג לוש ןיא ןדיא עקילייה ןענייז

 ןרָאי ליפוזַא ןיוש ? סע וטסקנעדעג יו
 ,ןורכיז ןעגנוי ןייד ןיא ןכָאװ ליפיוזַא

 םולח ןשרעדניק ,ןקיביײא ליפיוזַא
 ,םולשב ךיז טימ טשינ ךָאנ ץלַא ןוא
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 ד יל ַא

 ,טרָאד ןוא ָאד גנוצישַאב טכוזעג

 ןעמונרַאפ ךיז טימ זיא רעדעי ןוא

 ,טרָאװ ןייז טימ -- רעד ,דרָאב ןייז טימ רעד

 .ןעמָאנ ןייז טימ -- רעד ,טרָאק ןייז טימ רעד

 קירוצ ןעגנַאגעגקעװַא ןיבכ ןוא
 ןלייא עגנע ריפ עניימ וצ ,ךיז וצ

 ,קירב ןפיוא םוא ָאד ךָאנ ייג ךיא ױזַא יו
 ,ןלייצרעד לָאמשרעדנַא ןַא ךייא ךיא לעװ

 ,רעווש רימ זיאס יצ ,גנירג רימ זיאס יצ
 ןגָארטרעבירַא סָאד ןָאק ךיא יבֲא
 ,רעהַא ןָא טמוק רעדמערפ ַא זַא רָאנ
 ,ןגָאז םולש רעטשרע רעד רימ רע טמוק

 ,ירפרעדניא ,שיט ןטלַא ןיימ ייב ןוא

 ןסיב ןייז לָאמ עטשרע סָאד רע טשטנעב

 ינק עדימ ענייז ּפָא טור ןוא

 .ןשיק ןבלַאה ןיימ ףיוא טכַאנייב טפָאלש ןוא

 טלָאז ריא ידכ ,טשינ סע גָאז ךיא
 ? ןבָאה סע ךיא ףרַאד סָאװ -- ןביול טייקסטוג ןיימ
 ,דלָאג ןייז ןָאק טרָאוװו ַא ךיוא ,דלָאג זיא ןגייווש
 .ןעבָאב רעטְלַא רעייא ןלייצרעד סע טנָאק ריא

 ,טגָאזעג ךיא בָאה סָאד זַא ןגָאז ריא
 .ןבָאה טינ לבירַאפ ןייק טעװ ןוא ךימ ןָאק יז
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 ר ע דיל יוו

 ןעמוקרעטנורא רעדיוו זנוא וצ טעװ רע
 ,ןביוהרעד וצ זנוא רעדינ רעזנוא ןיא
 ביוהנָא עמַאס ןופ ןענרעל זנוא טעװ ןוא

 ןביולג ןופ תויתוא עטשרע יד

 טײקָארג ריא טָאה רעטלע יד שטָאכ ןוא

 ,לסקַא רעזנוא ףיוא טיָאשמ'עגפורַא

 ,ןכָארבעגנייא זיא ףוג רעזנוא ןוא

 ; ןסקַאװרעד-טשינ -- המשנ רעזנוא

 ןשָאלעגסיױא טָאה שואי רעד שטָאכ ןוא
 ןעלקניוו ערעזנוא ןיא ,רעטסנעפ ערעזנוא ןיא
 ,למעלפ ַא ,טכיל טעשזדנָאלברַאפ ַא ואוו

 ךעלגניא יו םיא ןגעקטנַא רימ ןלעװ

 ,רודיס ןייד ףיוא ןפע ,יבר :ןקערטש ךיז
 ןוגינ ןייד ףיוא-ביוה ןוא רודיס ןייד ףיוא ןפע
 תוקפס ןוא קערש זַא זנוא ןרעל ןוא
 ,סנגיל עזייב סנטש םעד ןענייז

 ,רודיס ןייד זנוא רַאפ טסנפע וד יו ןוא
 ןריט ערעזנוא ךיז ןענעפעעצ ױזַא
 ןגעוו עלַא רַאפ ,טלעוו רעד רָאג רַאפ

 ,םירישה ריש טגניז גָאטרעמוז רעד ןוא

 המלשל רשַא םירישה ריש
 ,תימלושל רשַא םירישה ריש ןוא

 ,סעטַאט עשידיא עלַא ןבעל סע

 סעמַאמ עשידיא עלַא ןבעל סע

 ןבעל רעזנוא זיא קיביײא ןוא ץנַאג ןוא

 ---.עדימ ןגיוא טימ שטָאכ ,רימ ןוא ,רימ ןוא

 ןסקַאװ תוריּפ יו סע ןעעז רימ

 .רעדיל יו ,גנַאזעג יו סע ןרעה רימ



 לסחנּפ יר

 ,טשינ ץעגרעניא טרָאפ לסחנּפ 'ר
 .ןדיא עלַא יוז דיא ַא ןרָאװעג
 ,לכלושיםירלדנס ןיא ןענעװַאד טייג

 ,יבר ןפור םיא לָאז ןעמ טשינ ליװ ןוא

 .סחנּפ 'ר :טסָארּפ ןוא טושּפ רָאנ

 קירעיורט ןענייז ןוא טימרעד ךיז ןעמעש ןדיא

 ,יבר : ןפור רעקרַאטש ךָאנ םיא ןליוו ןוא

 ,םינּפ קיליײה ןוא קיטכיל ןייז לייוו

 .ןרָאװעג רעקיליײה ,רעקיטכיל ךָאנ זיא

 ,למיה ןוא דוס טימ לופ --- ןגיוא ענייז

 ,הארי ןוא םימחר טימ -- טייקליטש ןייז

 :ןדיא רעצירָאק יד וצ טהנעט רע

 ,ןדיא ,עלַא ךימ ךָאד טנָאק ריא

 ,עילע-בקעי ןוא דוד ןוא יכדרמ-השמ

 .יבר ןפור ךימ ריא טלָאז סָאװרַאפ זיא

 .יבר ַא ןייז וצ ריש רעד זיא ליפיוו ןוא

 טנרעלעגסיוא עלַא ןיוש ךייא ךָאד בָאה ךיא

 .שמוח ןוא ףַארט ןוא תיב-ףלַא

 התורבחב ןציז ךייא טימ ךיא ליוו רעטציא

 .רעפעשַאב-טלעוו םנופ לטייט ןרעטנוא

 ,םידימלת ענייז עלַא ןענייז רימ

 ,םידיסח ענייז רימ ןענייז עלַא

 ! םידיסח ענייז עלַא ןענייז רימ ָאיֵא

 ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ ןעייטש ןדיא

 ןגייווש ןקיטכרָאפ ןיא ןעייטש ןדיא

 לסחנּפ 'ר ךָאנ טרעוו רעקיטכיל ןוא

 ,םייבר עלַא ןופ רעטסטושּפ רעד

 .ןדיא עלַא ןופ רעטסשידיא רעד

 ? -- ןגָאז טשינ ױזַא רָאג ןעמ רָאט רשפא
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 גנַאלק ַא

 לארשי ץרא ןייק ןייז-הלוע לעווכ

 ,הניכשה-תולג ךָאנ ןעקנעב ןוא

 ,םענורב םענעדלָאג סבוט םש לעב ןכָאנ

 :רבק ןטסָארּפ סרעוואלצארב ןכָאנ
 ,בורג-שַא ןיא קלָאפ ןצנַאג ןכָאנ
 ,רבא ןצנַאג ַא ןָא

 ןייטש-הבצמ ןטלַא ןדעי ךָאנ
 ןכָארבעצ קַאה ַא טימ טָאה שטייד א סָאװ

 ןילָאװ קמע ןיא עטַאכ רעדעי ךָאנ
 ןכָאטשעגסױא רעטסנעפ יד טימ

 לארשי ץרא ןיא ןרעװטלַא לעווכ
 ןביירש רפס ַא ןצעז ךיז ןוא
 שטָאכ לָאז רעכייז ַא -- תולג-רפס ַא
 ,ןביילברַאפ תולג ןכָאנ ןוא רימ ךָאנ

 טייצ ןעייטס רימ טעווס יצ ,סייוו רעוו
 ,םיקרּפ יירר עטשרע יד ןביירשוצנָא
 געט עניימ ױזַא ןיוש ןענייז קירעטיצ זַא
 .ןקָארשעגרעביא ןוא ןרָאלרַאפ

 ,רימ ךָאנ ןייז ךישממ רעטייווצ ַא טעוװ ,ונ

 ,םיכשמה עקיבא טימ -- רעטירד ַא
 ןעוועג זיא תולג רעד יו רעגנעל רשפא
 ,םחל תיב ןוא תפצ זיב ץערָאק ןופ
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 שידיא םייחל

 ֹא
 עװַאּפ ענעדלָאג רעזנוא

 עלעגיצ ענעדלָאג סָאד ןוא
 ךעלהשעמ איבנה והילא יד ןוא
 ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז
 ,רעדירב ,רעדיל ערעזנוא ןיא
 ,ןלַאטש יד ןיא -- ךעלעפעש יד יװיױזַא

 ,טכַאנרַאפ רערעווש רעד
 טכַאנרַאפ רעקידהמיא רעד
 טכַארבעגמײהַא ייז טָאה

 | ,ןטלעװ עכעלמייהמוא יד ןופ
 ,.רעדלעפ עטעוװעטסיװרַאפ יד ןופ יו

 ןעמולח ייז ןלָאז ,ןעור ייז ןלָאז

 .רעדירב ,רעדיל רעזנוא ןיא

 ןרעוװ רענעש ןלעװ ןטייצ יד זיב
 הנותח עמירָא ןַא זיב
 ןָאט-ליּפש ַא לדיפ ַא טימ טעוו

 בושי ןטכירעגפיוא ןַא ףיוא
 תולג ןופ לילג םניא

 .ןקיטכילעצ ךיז טעוװ טלעוו יד ןוא

 ,רעדירב ,ךָאד ןבָאה רימ

 טגָאזעגוצ סעּפע טלעװ רעד
 ,קלָאפ טלַא ,טלַא ןַא ,רימ

 ןרעייפ עלַא ןיא טוװאורּפעגסיוא

 ןקילייה ריא ןענָאק רימ רָאנ

 ,ןקיבײא ריא ןיא טלעוו רעד

 ? רעדירב ,ןדיא ,ןעד רעוו

 ,טנעה עטקיטולברַאפ ןבָאה יז
 דרעווש ַא ךָאנ ייז טגנעה סע
 ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ

 .ענעלָאטש יו ןעלדייוו יו
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 ןטלַאהעגסיוא ןבָאה -- רימ ןוא

 םולח:-ירבד ךָאנ ןעגניז רימ
 ,רעמינּפ יד ןיא םינלזג יד

 ב

 ,קלָאפ ,טנַאה ןייד סיוא טײרּפש

 ,םירפס עכילרע ערעזנוא רעבירא

 שודק ,שודק ,שודק ייז רעביא גָאז ןוא

 . .קיבייא ,קילייה ןרעוו ייז ןלעוו

 טײקמירָא רצוא ןייד ןטיה רימ

 ןטייקנייש עטצעל ענייז עלַא טימ ןושל ןייד

 הליש ןופ ןכשמ םעד יװ ךיז טימ טימ-ןריפ רימ

 ,ןילוח-תחיש עקילייה ענייד ןופ ןטעמרַאּפ יד

 ,ןלוש עטקיטשרעד ןופ םינוגינ

 םימיה ירבד ןקירעיורט ןצנַאג םעד

 םיריש ענעדלָאג סיולה הדוהי ןופ

 .םענורב םענעדלָאג סבוט םש לעב ןזיב

 שידק ןייק טשינ ןגָאז רימ
 שודיק ןצלָאטש ןכיוה ךָאנ

 .תוא ןוא טרָאװ שידיא ךילטיא טימ

 סוכ ַא -- תוא שידיא ךילטיא

 ןסיז ןוא ןקיטפערק טימ ןייוו טימ

 ,טנַאה עקיביולג ןייד סיוא טײרּפש

 ןעלסקַא ערעזנוא רעבירַא ,קלָאפ .ָא

 .הכרב ןייד טימ זנוא בלַאז

 סמערָא עכילרעטָאפ ענייד ףיואזןפע

 טעוועטאקעג זנוא רַאפ

 ,סמערוטש עלַא ןופ --- עטעװעטַארעג ןוא

 ג
 שרדמ תיב םוצ רעטסיולק םנופ ןעילפ ןביוט

 ,סָאלש ןבורח םנופ םערוט םוצ --- טרָאד ןופ ןוא
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 זָאלג ןלָאטשירק ךרוד יװ -- גָאטרעמוז רעד

 ,תורדס-ןעגנַאזעג יד םירדח יד ןופ ןעגנילק
 ימראה ןבל ןָא ,קנעדעג ,קנעדעג

 ךיז רַאפ סעּפע ןָאט ןיוש ךיא לעװ ןעוו ,יוא ? ןעוו ? יתמ

 ?ןיילַא
 ןעמַאזוצ ףיוא-ןעגנילק ,ןעגניז ךעלגניא טימ שיט ַא

 :ןייועג ךרוד יוו לוק סלגניא ַא ףיוא טלקניפ

 ,רעדניק עלַא ןטעב ,ךיז טעב ,רעטָאפ רעזנוא ,בקעי
 .ּפָא בקעי רעטָאפ רעזנוא זָאל :ןע'נבל ייב ךיז ןטעב
 ּפָארט ןטימ רעטרעוו ענייש יד ךָאנ ,הרדס עטוג
 .רעדניר ענייז ךוטסַאּפ רעד ּפָארַא דלעפ ןופ טריפ
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 רעדנואווזייב רעקיטכיל

 רעצינש-רעילָאטס רעד ןכש ןיימ
 .ןוז יד יװ קיטכיל ןוא ןייש --- בייוו ַא טָאה

 ךיז טצעזַאב טָאה קילגמוא עסואימ-טיוט סָאד רָאנ

 : ןוז-עקילַאק ַא -- עדייב ייז טימ

 ,ןבָארגרַאפ רעכעל יד ןיא ,ךעלעטניּפ -- ןגיוא

 .רָאה טימ ןסקַאװרַאפ םינּפ סָאד רָאג
 ,סעבריק רעקידכעלייק-סיורג ַא -- ּפָאק ַא
 .רָאּפ ַא ןרעיוא ערעווש עסיורג ןוא

 ןעגנַאלק עטקיפמודרַאפ ,עמוטש ןוא
 .זָאנ ןוא ליומ ןכרוד סױרַא רע טזָאל

 ןרָאי עלעקנוט ןצכעז טלַא ןיוש זיא רע
 .זָאלג ףיוא יװױזַא קידעקערש טערט ןוא

 לקניוו ַא ןיא קעװַא ךיז טצעז רע זַא
 --.טרעלקרַאפ --- ןגיוושרַאפ ןוא ןָאטרַאפ
 ןסעזעג טלָאװ לזמ ערעטסניפ סָאד יו
 ,טרעהעגוצ רעצ םענעגייא םוצ ןוא

 רָאנ קילב ַא עמַאמ יד סנטייוונופ טּפַאכ

 ייברַאפ ץרַאװש טבעווש ןטָאש ַא ןוא

 ןקיטכיל ריא ןרעטש ריא רעבירַא

 .יירשעג רעמוטש ַא ןוא טינש ַא יו

 דימת יװ ךילרעה טביילב םינּפ ריא רָאנ
 | ,ר'ירפ יוװ ןייש טביילב טייקנייש יד ןוא
 ,גנַאהרָאפ םעד רעטסנעפ ןרעביא סיוא טעלג יז
 ,ףיט יד ןסָאלשרַאפ זיאס יצ --- טוואורּפ ןוא
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 רעדיל ןגעוו דיל ַא

 ,עלעגיצ ןדלָאג ַא טָאה דילסקלָאפ סָאד
 ,ןפיולוצ דיל סרעטכיד םוצ סע טמוק
 ןסָאג טימ טַאטש ַא טָאה דילסקלָאפ סָאד

 ,ןפיוה ןוא ןרעיוט ןוא רעביטש טימ

 רעדיל סרעטכיד םעד ןוא דילסקלָאפ סָאד

 .החּפשמ רענעגייא רעד ןופ עדייב ןענייז

 בוטמוי רענעדלָאג טנייש דיל ןשיריל ןיא
 ,ןכָאװרעדנָא רעקַאמשעג -- דילסקלָאפ ןיא

 ? קיטנוז זיג תבש ןופ ןעד זיא טייוו יו

 ירעטייוו טינ ךיוא זיא ךָאװטימ זיב קיטסניד ןופ

 רעדער טימ ןרָאפ ךָאד ןעמ ףרַאד דימת סשינ

 רעטייר ןוא דרעפ טימ -- דימת טשינ ךיוא ןוא

 ןושל ןייא טפָא ייז ןדער עדייב ןוא

 רעטנורַא דיל סרעטכיד םעד טמוק לָאמַא ןוא
 ןעיירפ לסיבַא ךיז דילסקלָאפ םעד וצ סַאג ןיא

 ,רעדנואוו עקיכָאװ עכעלרע ,עטושּפ יד טימ

  ףיז טילבעצ עביל יד יװ ןטרָאד ןעז ןוא
 עילעטס'הּפוח רעד זיב קנַאלש ךיז טסקַאװעצ

 ןליּפש טרָאד עילעּפַאק רעמזעלק יד ןרעה
 ןלעװוש יד רעביא זיב ןצנַאט -- רעצנעט יד

 ןרעיט םעד ןחדב ןקידוװע'נח םעד ןרעה

 .ןעמַארג ענייז עלַא טימ טיירב ךיז ןגיילעצ

 ךיז טנייוועצ עסייוו יד הלכ יד יװ ןעז

 ןעמַאמ רעד ןופ סיוש ןפיוא ּפָאק ןקידתועינצ םעד

 סע טעזרעד םכחה ןחדב רערעייט רעד זַא
 ,ןפרַאש וצ רעפרַאש ןָא ןעמַארג יד רע טביוה
 רע טגָאמרַאפ ןעמַארג ענעדלָאג ןופ רצוא ןַא
 ,ןפרַאד ס'הנותח וצ רַעטפָא סָאװ ייז לָאז ןעמ
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 רעבירַא הּפוח יד -- ךָאנרעד ,םעדכָאנ ןוא
 ?ןרעיודעג ןינע ַאזַא ףרַאד ןעד ליפיוו ןוא

 עלעגיוו ַא --- לגיוו ַא ,לטעב ַא ןיוש טגָארט ןעמ
 ןרעיוא עקניניד יד טימ עלעגיצ עליואוו סָאד ןוא

 ןיוש טייטש עלעגיצ ערעייט ענעדלָאג סָאד

 ןייגנײרַא סע טעב ןעמ ןוא ריט רעד ןופ לעווש םייב

 ןעילפוצ דילגיוו סָאד טמוק דלַאב ןוא ףכית ןוא

 .ןעגנַאזעג עלַא רעביא גנַאזעג םנופ הרוש ַא

 ,עגנירג ןוא ענירג ןיא ךעלכיש ןיא -- עביל יד
 ,ןסייוו ַא ,ןטכייל ַא ןיא ביוה ַא זיא -- עביל יד
 ,ןרעק ַא ךיז טניפעג דילסקלָאפ ןיילק ךעלטיא ןיא

 ,השעמ רעתמא ןַא ןופ ןרעק דענעדלַאג ַא
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 ..טגניז גנונעפָאה
 ןענייּפ ןוא דייל עלַא רעביא
 : רעבירַא ךיז גנונפָאה יד טגייב

 ןענייוו עשירעדניק סָאד לעווכ

 .רעביטש עלַא ןיא ןליטשנייא

 ןטכַארט עלעקנוט ,ערעווש סָאד ןוא
 ,המיא רעד ןופ ,שואי םעד ןופ
 עטכַאמרַאפ יד ןעלקניוו יד ןיא
 ,ןעמייה עכילמייהמוא יד ןיא

 ,עביל טימ ןעמענייא ךיא לעװ
 : ןביולג טימ ןגיוונייא ךיא לעוו
 ךעלביטש ערעייט ,עניימ ךעלביטש
 ,ןביוש עָארג-קיבױטש יד טימ

 ,ןלעװש ענעבירעגסיוא יד טימ
 ךעלכעד עטשטעלּפעגּפָארַא טימ

 ,עלעג ,עָאלב ןקעלפ טימ ןוא
 .ךעלכענק:-ןריט יד רעביא זיב

 ,רעטייוו ןוא טנייה ןופ זַא ,ךייא גָאזכ
 .ןרעו רעסעב ןעמעלַא ןיוש טעוו

 רעטיול ןוא רָאלק רעטסנעפ עלַא
 .ןרעטש ענעטנעמיד יד יו

 ןדמַאז יד ןיא ךעלמייב עלַא
 / צלָאמש יד ןיא ןפיוה יד ןיא
 ןטלַאה רעמוז ןרַאפ ךיז ןלעוו
 ,עלָאּפ רעטיירב רענירג ןייז ייב

 לגייפ םינימה לכמ ןוא
 עסיורג עטייוו ןע'מי רעביא
 בוטמוי ַא ןליּפשפיוא ןלעוו
 ,ןסיורד ןקידעכָאװ םעד ןיא

 ,ןגער ַא ּפָארַא טעווס זא ןוא
 ,הכרב םשג ַא ןייז סע טעװ
 ןשַאוו ןוא ןקינייר טעוװ ןוא
 ,ןכָאװרעדנָא ןעָארג םעד רָאג

 ,ןטירד ,ןטייווצ ַא ןוא גָאט ןייא
 ,ןעניגַאב קיטשרענָאד ַא ןוא
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 ןטָארדּפַארגעלעט יד ָאד ןלעוו

 ,ןענירג ןעמענ לסיבָא ךיוא

 ,ןרָאי עגנַאל עלַא יד רַאפ

 ,לזערג ַא ןָא ,לגייווצ ַא ןָא
 םעטָא ןכייוו ,ןשירפ ַא ןא
 .לזענ ןכיילב סעלעגניא ןרַאפ

 עילעטס רעקידפעווניּפש רעד וצ
 ,רעלעק ןקירעדינ םניא
 ---.לכיב ןייא --- עצילָאּפ רעד ףיוא

 .רעלעטשנווירב רענעסירעצ ַא

 ןבירשעג ךָאנ ןבָאה סעבָאב
 ,םינתח ערעייז וצ ווירב

 רעטלע רענעשָאלעגסיוא רעד זיב
 .ןענָאמרעד ךיז קיטכיל ױזַא

 ,םירהצב ,קיטנוז ןעמ טגעלפ

 :ןקילב עטַאמ טימ ןענעייל
 ,סרעייט ןבעל ,טשינ טספרַאד ,טשינ טספרַאד
 .ןקיש רימ קנַאשעגנייש ַאזַא

 רעציירג ןביז יד טלַאה רעסעב

 ."רעטעּפש ףיוא סרעכעליב סעּפע

 ןציילפ ןרערט עסיז יד ןוא
 ---ךעלטעלב עניד-עניד יד ףיוא

 ,ןלַאפעצ ןוא רעטציא ןיוש לעג

 ןטייז יד ייב עטּפעלקרַאפ ןוא

 ןלַארטש ענרעבליז סעּפע יו רָאנ

 ,סנדייז ןקיטכיזכרוד ַא ךרוד

 ס'הרוש עטלַא יד ךרוד ןעיצ
 ,דימת ךָאנ ןרעטיצ ייז ןוא

 ס'הרושב ענייש עטוג ענעי
 .טעמוא רעד ןשעלסיוא טשינ ןָאק

 ןרעוו םיוקמ ךָאנ ןלעוװו

 .רעדניצַא טשינ ךָאנ ביוא ,רעטעּפש
 ןרערט ןטרַאװ ןענָאק קיביײא
 .רעדניק יד רָאֿפ -- רצוא ןרָאפ
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 לרוג

 ,ןגָאלש ךיז לזמ ןיימ טימ טפָא ךיז טיירגכ
 .ּפָאק ןיימ ףיוא םיא ןגעק ץלָאטש טימ ביוחכ
 דיירסיוא ןטרעטיברַאפ ןטשרע םייב רָאנ
 ּפָארַא םערָא ןיימ זָאלטכַאמ ךיז טזָאל

 ,רָאמרַאמ רעטערווילגרַאפ-סייוו -- טלַאטשעג ןייז

 ,לָאטש רעקיזיײאדָארג -- ןגיוא ענייז

 -- ןסָאלשרַאפ ןוא טקַאהרַאפ -- ןפיל טנייז

 ,לָאמש ןוא ףרַאש -- ןירג לקיסַאּפ ַא

 :רעיוא ןיא ריִמ טּפַאלק שינעמוטש ןייז ןוא

 .טיוה רענעגייא רעד טימ --- ? ןגירק ךיז טסליוו

 טערבטנַאװ םניא ּפָאק םענעגייא ןטימ

 .טיורב-ןיא-רעסעמ םענעגייא ןטימ

 ; ןטָאש ןוא סבעוװניּפש םענעגייא ןטימ

 ריפרַאפ טנלע םענעגייא ןטימ
 ,ןבעל ףיוא ןוא טיוט ףיוא המחלמ ַא
 ,רימ טימ טינ ,טעָאּפ ןיימ ,רימ טימ טינ רָאנ

 ,םינּפ ןיא לגיּפש םעד רפס ןייד ףרַאװ

 ;דיל ןייד ןופ דמעה סָאד רעטנורַא סייר

 ןסַאג עשירַאנ יד ךרוד ךרוד סע ביירט

 ,דירַאי ןדליוו ןטעשזוהרָאפ ןיא

 ,טעמוא ןייד ,םַאזנייא ןייד ,ךיד יײטשרַאפכ

 ,טימעג טנרָאצרַאפ ןייד יײטשרַאפ ךיא

 ---ָאד טנַאװ יד יוװ ,בוח ןיימ רָאנ וט ךיא רָאנ

 .טיה ןוא לסקַא ןייד רעבירַא ייטש

 ץינערג יד ןבעל ןייד ןופ טיה ךיא

 ,סױרַא טשינ גנע ןייז ןופ טסלָאז וד

 ,רעטסניפרעדניא גייטש ענעלָאטש יד ןיבכ
 ,זיומ יד --- ללח ןיימ ןיא וד ןוא
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 ירפ וצ

 ,רעגרַאק ַא רימ וצ זיא לזמ ןיימ

 טלַאװעג טימ יוװ םיא ןופ בָאהכ רָאנ
 רימ טמוקס יװ רעמ ןסירעגסױרַא
 .טלארטשַאב געט עלעקנוט עניימ ןוא

 ,טינ ןײלַא סייווכ 1 גנערטשנָא ןיימ סָאװאוצ
 בָאג עמירָא יד ןעוועג טוג טלָאװס

 ,םולח ןעָאלב ןיא דלָאג לטעלב סָאד

 .ּפָאק ןיימ ףיוא לדניירק-רענרעד םעד ןָא

 ןטלָאװ ןשנטנעמ ערעטושּפ ןוא

 טײלגַאב לעווש ןיימ ןופ רעכילרע ךימ

 דסח ןופ געוו ןטייוו םענעי ףיוא
 טייקיבייא ןוא ור ערעטיול ואוו

 ,לגייווצ ןדעי ףיוא ןעגנושטנעב טײרּפש
 .םיוב ןוא ךַאד ןטָאש ןדעי ןופ
 רעלעק ןעמירָא ןַא ןופ זיאס ךילמייה יו
 ,םײיהַא בורג ןיא ךיז וצ ןייג וצ

 ,ךילמייה ןיוש ייסיווייס רימ זיאס רָאנ

 ,דימ ןיוש ירפוצ ןיבכ ,רָאנ דָאש ַא
 עּפַאקש ַא דימש םייב יוװ ךָאנ טייטשס ןוא
 ,דיל ַא --- יולק רעטעװָאקעג טינ טימ
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 ה לוג ס ַא

 ךיז ןיא וטסרעהרעד רָאג לָאמַא ןוא

 .רעדיל ענייז ריד ךרוד טגניז קלָאפ סָאד יו
 -- טכיל קיגָאט יװ זיא טרָאװ ןייד ןוא

 ,רודיס ןשלגניא ַא ןופ תויתוא עסיורג

 ןוז עכיליירפ-גנוי זיא העש יד ןוא

 ,ןביוש ךרוד ןוא טנעוװ ךרוד ןפָא ןוא יירפ

 . ,ןוה-ַא-טימ-ןָאה ַא טציז טױלּפ ןפיוא

 .ןביוט ןעקרָאװ סמיזעג-ךַאד ןפיוא

 ,טלעוו ןוא גָאט זיאס ןוא ףרָאד זיאס

 ,ןטייז עלַא ןופ --- טייקיבייא ןוא

 טלעצעג קיטכיל ןיימ ךָאנ טייטש ןטרָאד

 ,ןטייוו ןוא ןגעוו ענעפָא יד ןיא

 ,ריט ַא ףיוא טייצ יד טנפע גנולצולּפ
 ,רפס ריא ןופ רעש םעד ףיױא:טכַאמ ןוא

 ,רימ וצ טלקניפ בושי-לָאט רענירג

 ---.רפוס רעד עדייז ןיימ טציז רעטסנעפ םייב

 ,דרָאב ןזיב ּפָאק ןופ ,רעבליז ולכ
 ,תועירי עגנַאל יד זיב ןעמערב יד ןופ
 ,טרָאװ ןיימ ,טייקנייש עקילייה יד ּפָאכ

 תועינצ ערעטיול עקיבייא יד ּפָאכ

 ,ריא טימ ךיז לעטשרַאפ ןוא ,ךיז ליהרַאפ ןוא

 ,ןסייוו ַא לטיק ַא ןיא יוװ ױזַא

 ריד ףיוא ןפרַאװ ךיז טעוו דש-טלעוו רעד
 ,ןסײררעטנורַא ןענָאק טשינ םיא ןוא
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 עקלויל-השורי

 טכערעג דימת טשינ ךיז טלַאה קידצ רעד ,ןיינ

 .יודיוו ןופ העש ןייז ךיוא טָאה עשר רעד ןוא

 טכענק עלַא ןופ רעטסליטש רעד ,ךיא ןוא

 .רעדיל עניימ רעטנלע ךָאנ ןכַאמ ךימ

 ןייגוצ טפָא וצ רימ וצ ןעמוק ייז לייוו טשינ

 ,רעטסיימ 'ר ,ררושמ : קיאור רימ ןגָאז ןוא
 ןייג זנוא טימ ןוא ןעמענ זנוא טסלָאז טייצ ןיוש
 .רעזייה עשידיא יד רעביא ,רעצ ןָא ,השוב ןָא

 ? סָאװ ,ןעלקנעווק וצ ָאד ךיז זיא סָאװ ,השקשינ

 ,הכרעמ ַאזַא ףיוא רעביא ָאד טמוק שטנעמ ַא זַא

 ,סָאבעלַאב ,קרַאטש ךיז רעביא ןייז ןעמ ףרַאד זיא
 .ןוחטיב ףיוא-ףיוקכ :ץורית ןיא ןליּפש טשינ ךיז ןוא

 לוע רעשירַאנ ַא ? השוב יד זיא סָאװ ןוא
 .טרעקיוהעגפיורא זנוא ןבָאה םיעשר סָאװ
 לָאט רעזנוא ,טלעוו רעזנוא ,לרוג רעזנוא זיא סָאד

 .רקב רעזנוא ןוא ברע רעזנוא זיא סָאד

 ,ךיוא ןגרָאמ רעזנוא ןוא טנייה רעזנוא זיא סָאד

 קעביצ עקלויל ןייד --- השורי ןייד יצרַאפ ,ונ

 ךייט םייב ןעמוקעג-ןעמיוושעצ ריד זיא סָאװ
 ,קוביד ס'יקסנַא ןופ הילא 'ר ןיבר םנופ

 ,ףיוא ריא ןופ טייג סָאװ חיר רעקַאמשעג רעד

 רעליואוו ןוא רערוכיש ַא -- ךיורייוו ןופ דַאשט רעד

 ףוס ןצרַאװש םעד לסיבַא טעדַאשטרַאפ סָאװ

 ,הלוע ןברק רעזנוא -- ןליופ חבזמ ןפיוא
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 ןטש השלמ

 : ךרדה תציפק ןקיטכַאנ ןופ סנ ַא
 ,טלַא ,טלַא טזיב ןוא ירפפרעדניא ףיוא טסייטש
 למירד רעק'העש ַא שיט גערב םייב : לָאמַא ןוא
 .טלַאק זיא בוטש ןיא : ףיוא ךיז טסּפַאכ וד ןוא

 .סנטָאש יװ טנעוו ןוא עילעטס עָארג ַא
 .טעּפש יד טשערעג ,טשיורעג טָאה טשרע-טָא
 ,ןטסעשז עטיירב ןוא םַאלפּפמָאל ןטיירב םייב

 :טדערעג ,טדערעג ןבָאה ןגיוא ןוא שנעה ןוא

 טנרָאד ןוא טנערב סָאװ ,רבדמ ןיא קלָאפ ןופ
 .רעצ ןיא סרעטסיירט ןופ ןוא סרעזיילסיוא ןופ

 ןטייצ יד ןופ דלַאפ םניא גנונירטנַא יד ןוא
 ,רַאפעג-טיוט ןיא טלקמ-ירעמ יד

 ,רעטרעוו יילרע'לכ ופ רעטכַארט יד רימ ןוא
 ףיונוצ םיקוסּפ ךעלטניב יד ןדניב סָאװ

 ןברַאג עטכידעג ןוא עלופ ןיא ייז ןגָארט ןוא
 .ףױרַא חבזמ ןכיוה ןפיוא קלָאפ ןרַאפ

 השרד עקיבייא ןַא ךישממ ץלַא ןענייז רימ

 .ךס ַא רערעל ןוא רעפָארטש ןוא םיאיבנ ןופ

 ןבילקעגפיונוצ ךיז קלָאפ סָאד טָאה זנוא םורַא
 ,ח"ת תריזג זיב לבב תיראש ןופ

 עלַא רימ יו טעז ןוא -- רעטעּפש ןוא ,רעטייוו ןוא

 טכַאמשרַאפ ךיז ןיײרַא ןּפָאכ ןוא ןפיולטנַא
 ,עליטש ַא עדנעגעל ַא ס'ט"שעב ןופ לביטש ןיא
 .ךַאװ ןעמעלַא זנוא רעביא טלַאה למעלפ ַא ןוא

 ,רעדנַאנַאפ המיא יד רעדיוו טביירט םולח ַא

 .רָאװ עמיראוו עקיטכיל וצ זנוא טגָאז ןוא

 למיח ןיא טכילדרָאנ עקידרעמוז-טעּפש יװױזַא רָאנ

 .רָאה ערעזנוא ןיא רעבליז טימ ןעייוו ןיוש טמענ
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 ךָאנ גנוי רימ ןענייז ָאד ןעמוקעגנעמַאזוצ
 ,רעווש ךיז ןסעזרַאפ ןוא שיט םייב ןטכענ
 ,שינעטלעהַאב תודוס-דוס ןיא ,לייה ַא ןיא יװױזַא
 ,רעהַא ןפורַאפ זנוא טלָאװ קלָאפ ןופ לרוג רעד יו

 ןעמוקעג לכהכס ןדימ ַא וצ ןענייז רימ ןוא

 גערב ַא ייב ןעזרעד עלַא ךיז ןבָאה ןוא
 ןעלסקַא ערעזנוא ףיוא םירוסי סעקמולק טימ
 ,געט עקיכָאװ:-טלַא עלַא ןופ ןדיא יװ

 ןפורַאפ ָאד זנוא טָאה לרוג-סקלָאפ םעד טשינ ןוא

 דש ַא ,זנוא טרַאנרַאפ ןטש ַא סעּפע רָאנ

 ,ןרָאלרַאפ ןטייווצ ןרַאפ סנייא זנוא ןזייוו וצ
 ,טעּפש :ןרעיוא יד ןיא טסיוװ זנוא ןעקשוש ןוא
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 וינעווע רעשידיא רעד ףיוא

 וינעווע רעשידיא רעד ףיוא לגניא

 .רעכיב עקעט רעלופ רעד טימ

 קינייװנסיױא ןיוש לָאמ ןביז טסנָאק ,סייווכ
 רעדיל סנריובניווס ןוא סָאלעּפגנָאל

 םיריש עניימ עלַא ןופ ןוא

 .הרוש עבלַאה ַא רשפא וטסנָאק
 .רעדירב יווייס ןענייז רימ רָאנ
 ,טנװָא ןוא גָאט ןדעי ךיד עזכ
 .ךיד עז ךיא סָאװ ךיז יירפ ךיא ןוא

 רַאקסָא ךיד טפור עמַאמ ןייד זַא ןוא
 .רשָא ךָאנ טסייה וד זַא ךיא סייוו

 לגניא קיטכיל ַא וטזיב רימ ייב ןוא
 .שמוח ולכ ,שידיא ולכ

 ,שידיא ןייק טשינ טדער ליומ ןייד ביוא

 .ןגיוא עמירַאװ ענייד סע ןדער

 .ןזיורק עצרַאװש ענייד סע ןדער
 הנומא סיורג ליפיוזַא ריד ןיא בָאה ךיא ןוא
 תוחילש ןוא סוחי ןיא קרַאטש קיזלעפ טזיב זַא

 ,לגניא רעצירָאק קילָאמַא ןַא יו

 ןגיוא יד רַאפ ךָאנ םיא ךיא עז טָא
 לפיוה ןקידמַאז םעד ןופ לטיולּפ םייב
 הברוח ענעלַאפעגנייא ןַא טגיל טרָאד

 ןרָאי ןוא ןרָאי טימ זַא ליואוו טסייוו סע רָאנ
 סחנּפ 'ר יבר רעד טבעלעג ריא ןיא טָאה

 .ןגייווש ןוא ןייטש טרָאד דימת םיא סע טיצ
 ןגיובעג דרע רעד ןופ ביוטש ןזיב לכעד ןטימ
 ןגיוא ענעשָאלרַאפ טימ לביטש סָאד טגיל
 ךעלטעלב ןוא ןזָארג עקיביױוטש טרָאד ןסקַאוװס
 .ךעלטייווק עדנילב ןוא עוװָאּפָארק עזייב

 ?לגניא שידיא ליטש ַא ןטרָאד טעז סָאװ
 ,טשינ טעז רענייק סָאװ טרָאד רע טעז אמתסמ
 השורי-טלַא ליפיוו ןסיוו ןַאק רעוו
 השודק ענעעזעג טינ גיוא סמענייק רַאפ
 ,ןגיוא סלגניא םעד ןיא ןָא ךיז ןעדוס טרָאד
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 ,וינעווע רעשידיא ןיימ ןופ לגניא

 ,ןביולג רימ טסלָאז וד ךיד טעב ןוא ליווכ
 טייקנייר טימ ריד ןגעוו טכַארט ךיא זַא

 ןענַאּפש ךיד עז ךיא ןעוו ,גנושטנעב רעמורפ ןוא

 :הבשחמ רעד ןיא ןיײלַא ךיז גָאז ךיא ןוא

 ,רעקיזָאדרעד גָאט רעד ןוא דרע עקיזָאדיד

 .קיליײה עדייב ןוא ךילרעה ןענייז עדייב
 למיה רעָאלב רעד ןוא ןוז יד טקוקס גנַאל יו

 ,ןגיוא עשידיא סעלעגניא ַא ןיא ןיירַא

 ,ןלַאפעגקירוצ תופידר עלַא ןרעוו

 :לגניא רעייט ןיימ ,לָאמַאכָאנ ריד גָאז ךיא ןוא

 ,רעדיל סָאלעפגנאל אנקמ טשינ ןיב ךיא

 .רעדיל סנַאסניקיד טינ ,רעדיל סילעש טינ

 ,קינייװנסיוא ןיוש טסנָאק וד סָאװ יד טשינ
 טייקנייש ענעדלָאג רעייז טסעװ וד סָאװ יד טשינ

 ,אנקמ טשינ ןיב ךיא -- ןענעקרעד ןגרָאמ טשרע
 ,יווייס ריד ןיא ביולג ךיא ןוא ביולג ךיא ןוא ביולג ךיא

 ,ןעמוק ךָאנ גָאט רעד טעװ לָאמַא זַא ביולג ךיא
 ןעמוק טייקשלגניא-לדייא רעצנַאג ןייד טימ טסעוװ וד ןוא

 לּפערט םענעכָארבעצ ןטימ לעווש ןיימ וצ ןוא רימ וצ

 רעדיל עניימ ןופ בוטשרעלעק רעד ןיא טריפ סָאוװ

 :ןגעקטנַא ןײגסױרַא ךילרעטָאפ ריד לעװ ךיא ןוא

 ,לגניא שידיא ןיימ ,ריד ןגרָאמטוג ןגנוי ַא

 ,רעירפ ןרָאי טימ ךָאנ טסואוועג ךיא בָאה יאדווַא

 ,ןעמוק רימ וצ טסעוװ וד זַא

 קיאור עלעסיבַא ןייז טנייה ךיא ןָאק רַאפרעד

 ןרָאװעג טשרמולכ טזיב וד דמערפ יװ ןקוק ןוא

 רעכיב יילרעלכ טימ עקעט ןייד ןיא ןוא
 עמייש ןייק וליפַא ןענַארַאפ טשינ זיא

 ןטעָאּפ רעדירב עניימ ןופ םענייק ןופ ,םענייק ןופ

 קירעיורט ןענייז רימ ןוא עלַא סע ןסייוו רימ
 ןרעהפיוא טשינ ןלעו רימ ןוא טשינ ןרעה רימ רָאנ

 שידיא עמַאמ רעד ןופ ּפָאק םעד ןצנַארקַאב
 .רעדיל ערעזנוא ןופ ןיורק רענעדלָאג רעד טימ

 םיבוטמוי ןוא םיתבש עטכעוושרַאפ עלַא ןוא
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 ןענייש טייקיטכיל רעייז ןיא ןָא ָאד רעדיוו ןביוה

 .ןענייוו וצ ףיוא ןרעה ןטעמוא עלַא ןוא

 ,ןהנעט וצ ףיוא ןרעה ןטנלע עלַא ןוא
 ,לגניא ךילרעה ןיימ ,לָאמַאכָאנ ריד ךיא גָאז רַאפרעד

 ,רעביאנגעק קוק ךיא ןעוו ,לָאמַא ךיד עז ךיא זַא
 ,לביב סָאלעפגנָאל טימ רעטסנעפ םייב טסציז וד יוװ

 ,רעדיל עקידנעגנילק ענייז קינייװנסיואפיוא טסנרעל ןוא
 ,רודיס רעשידיא ַא -- ךוב סָאלעפגנָאל רימ טרעוו

 לגניא שידיא ןיימ ,םיא ןופ טסנרעל וד לייוו
 סנטייוורעדנופ שוק ךיא ןוא םיא ןופ טסנרעל וד

 .לביב שידיא:טינ ןייד ןּפיל ןוא ןגיוא טימ
 טייקנייש טימ ןָא ךיז ןּפַאז סָאװ רעדיל סָאלעפגנָאל
 ןגיוא עשידיא ענייד ןופ טייקנייר ןוא השודק טימ

 ןגיובעג רעטסנעפ ןרעביא סנטייוורעדנופ ץיז ךיא

 .ןגייווש םענערָאלרַאפ-קירעיורט ןכילדירפ ןיא
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 ןגייווש

 ןביילק סָאװ עלַא רַאפ
 ,ןטכענ ןופ םייריש ענעדלָאגניג

 קיטיירפ ןלעדייא ןופ רָאשנ םעד
 ןליטש .,ןקידנעגניז ןדעי רַאפ

 -- רָאיצנַאג ַא ןופ ןטקה-תבש

 טקילײהעג זיא ייז רַאפ
 .ךָאװצנַאג ַא ףיוא -- דיל ןיימ

 הלדבה ךיא ךַאמ סָאד
 .ןלָאט עטכעוושרַאפ טנזיוט רעביא

 ןביוטרַאפ ןענָאק סע טעװ רעוװ ןוא

 אלמ-לא ןקיבײא םעד רעיוא ןופ

 טלעוו יד ךָאנ ןעז ןוא

 .דימת יװ ןגיוא ענעגייא יד טימ

 רעטרעוו ערעזנוא עלַא

 ןגייווש ןוא ןגיובעג ןעייטש
 .טעמוא ןשידיא ןופ השודק רעד רַאפ
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 ט יש עב

 ,םישעמ ןופ הרות יד זיא הרות ןייד

 ,ןסָאג יד ןיא םיקוסּפ ענייד טסריפ וד

 ןקרַאמ יד ןיא סיורא ייז טסגָאי וד

 ,רעלכיורטש יד ןופ טירט יד ןטיה ייז ןוא

 .עכַאװש יד ןופ ןוצר םעד ןקרַאטש ןוא

 ןלייצרעד עטנעָאנ ענייד ןעוט רַאפרעד

 .רעטרעוו יד ןיא גנַאזעג טימ המכח ןייד

 גנושטנעב א ןוא ביול ַא זיא טרָאװ ךעלטיא

 .ןעמוקעגרעטנורַא ָאד טזיב וד סָאװ
 ,ןעמוק טעװ ,ןעמוק טעוו חישמ

 .תירחַאב ןעמוק טעװ חישמ

 ןקרַאטש וצ ןטרַאװ רעזנוא ידכ רָאנ
 תירחשב זנוא וצ ןעמוקעג וטזיב

 ,טייקדנילב טימ ןגָאלשעג ןרעוו ןטייצ יד ןעוו
 ,תושמשה ןיב ןעָארג ןיא רימ ןציז

 .ןבעל ןייד ןופ סנ םעד ךיז ןלייצרעד ןוא

 ןרעבליז ךיז דרָאב ןייד ןעעז רימ

 ,הביסמ רעקיטכַאנרַאפ רעזנוא ןיא
 ,םענייאניא ָאד זנוא טימ ךָאנ ץלַא טזיב ןוא
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 ןרעטש לארשי

 דרע רעליוה רעד ףיוא ןגעלעג זיא רע
 תינעת ןקידהסיסג ןיא ,לָאטיּפש-טלעװ ןטלַאק ןופ

 דרעװש עקידנעגזאוב יד טרעהעג טשינ ןיוש

 תונמחר ןשרעדניק ,םענעגייא םעד טשינ ןוא

 טייז ןייז ייב ןגעלעג ר'ירפ טשרע זיא סָאװ

 ; ןבעלַאב ןוא ןטסיירט ךָאנ טוװאורּפעג םיא ןוא

 טייוז יד ןעז לָאז רע ,ןעמערב יד ןרירפיוא ןוא

 ---?ןּפעלשרעד ךָאנ ןענָאק ךיז טעוװ ןעמ ןיהואוו

 ,בורג ַא ָאד זיא לָאטרעדינ םעד ןיא טרָאד

 .רעייש רעטנערבעגּפָא ןַא ,לַאטש עטלַא ןַא

 ,בוטש ןימ ַאזַא ,זיוה ַא רָאג רשפא ןוא

 רעייפ אמט סָאד טשינ ןוא קַאה יד טשינ סָאװ

 -- םעד רעביא ןבָאה הטילש ַא ןיוש טעוװ

 : ןורכיז םעד ןָאט-שטיינק ַא רָאנ ךיז רע לָאז

 םש לעב ימיב ,ח"ת תריזג טשינ זיא
 ? ןרָאװעג טלעװ רעד ףיוא קיטכיל ָאד יינסנופ

 .טזָאלעגוצ טשינ טרָאװ ןייק ךיז וצ טָאה רע
 ,ןברַאטש ןלעװ וצ --- רזג רעד ןוא רעגנוה רעד
 ,טסָארפ ןעָאלב טימ טייוועג ליומ ןייז ףיוא טָאה

 ,ןברַאש ןייז טקעדַאב זייא ןסייוו ןטלַאק ןיא

 דיא ןייק ָאד ךָאנ זיא טייקליטש ַאזַא ןיא

 .ןעגנַאגעגסיױא טשינ ,דרע רעדליוו רעד-טָא ףיוא

 דימ ןוא םורפ ךיז ןבָאה םיא םורַא ןוא

 ןעגנַאז עניד ךעלטניב יװ טגײלעגקעװַא

 טגיוועג ערעייז ּפעק יד ןוא ענייז רעדיל יד

 .רעטרעוו ןָא ןוא ןוגינ ַא ןָא למרומ-םיליהת ןיא

 טקירדעגנייא עטָאּפַאק ןייז ןיא רעמינּפ ערעייז ןוא

 רעטרע ערעייז ןופ טרירעג ןכילעמַאּפ ךיז ןוא
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 ,דרע רעד וצ םינּפ סָאד --- ייז טימ רע ןוא

 ,ןגיובעג רעקירדינ ,רעקירעדינ עציײלּפ יד
 דרע רעד ןופ ןטסיוו עטצעל יד ףיוא ,ץעגרע ןוא

 ,ןגייווש-ןקיבייא ןופ לָאט םעד ןיא ןעגנַאגעגקעװַא

 ,עז ךיא ,עשידיא ןטעָאּפ ,ערעייט רעדירב ָא
 .ןטרַאװ רבק ןייז םורַא ןעמעלַא זנוא עז ךיא

 ,תנס רעקידנענערב ַא -- סיוא טסקַאװ טלַאטשעג ןייז ןוא
 .ןטרָאד ןופ סױרַא טשינ טמוק טרָאװ עטרעגַאב סָאד רָאנ

 ףיונוצ ביוטש םנופ ךעלטעלב ענייז ןביילק רימ

 ןדניב רימ יו דעדיל לטניב ַא ןדניבפיונוצ

 ףיױרַא ייז ןגייל ,םיסיירטנוק ערעזנוא עלַא

 ןדניצ ןלעװ ןוא --- עצילַאּפ רעטמוטשרַאפ רעד ףיוא

 דיל ןייז ךָאנ ןוא םיא ךָאנ טכילטײצרָאי ַא

 .ןגָאז סנטָאש יד ןיוש ןלעװ שידק ןטצעל ןוא

 טירט עניילק עטצעל יירד רימ ןלעװ ןײגּפָא ןוא

 .ןגָארט ןורא םעד ץלַא רעטייוו ןברוח ןכרוד ןוא
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 טייצר ַאי ַא

 ,ןגייווש ןטסיוװ-ענטומ ןיא טשינ ךיז רילרַאפ
 ,ןגיוא ענעגייא ענייד ןיא ןיילק טשינ רעוו ןוא

 ,ןזָאלרַאפ זיא עקשעטס ןייד  ןייא ךיז דער טשינ

 תולבוי עטעּפש טעװַארּפ סָאװ רעד זיא רַאנ ַא
 .ןתח ןייק טשינ זיא טעָאּפ ַא --- ,טעָאּפ ַא ןופ

 ? ארומ יד זיא סָאװ ,ןײלַא זיא ןעמ זַא ןוא

 ,לגניא ַא ןעוועג ךָאנ ןיבכ ,לָאמַא קנעדעגכ

 ןסעזרַאפ טעּפש שרדמ:תיב ןיא ךיז ךיא ןיב
 .הרונמ יד ןוא שדוק ןורָא ,סרעדנעטש יד : רימ ץוח

 ןכַארקעגסױרַא ץולּפ-גנולצולּפ לקניוו ַא ןופ זיא
 ,רוחב רערעטלע ,רעגנַאל ַא -- גנָארד עיסָאי

 ןעלטניּפ ןגיוא יד טימ דימת טגעלפ סָאװ ,רעגייווש ַא

 ---ןעלטניוו ןעמערב יד טימ ןוא ןעלטניּפ ןגיוא יד טימ
 :ןעמוקעגוצ טנעָאנ ןוא ןעזרעד ךימ טָאה

 "לקנַאי ,טרעדניצַא ָאד טזיב וד סָאװ טוג זיאס;;

 .ןעקנַאלב-ןעלכיימש ןעמונעג ענייז ןייצ עסייוו יד ןבָאה
 ,לקנַאי ןלייצרעד טשינ םענייק ךָאד טסעװ וד;

 ; םולשה וילע ןטַאט ןיימ ןופ סעּפע ןלייצרעד ריד ליווכ
 ,ןקנַארק ַא ןוא ןסייוו ַא ןעזעג טנייה םיא בָאה ךיא

 ".םולח ןיימ ןיא ןזיװַאב רימ ךיז טָאה רע

 ---.ןגיובעגוצ רימ וצ ךיז רע טָאה --- ?טסייוו וד;,,
 ,ןגיוא עניימ ןופ טכיל וד ,ןוז ,טײצרָאי ןיימ זיא טנייה;;

 "תרופ ןב ןיימ ,ָאד דרע'רד ףיוא ןייבעג טצעל ןיימ
 ,םולח ןיא ןפורעגנָא ךימ רע טָאה ױזַא

 ?לקנַאי ,ָאד ןָאט טרעדניצַא לע ךיא סָאװ וטסייוו זיא
 ,טלגירַאפ ןענייז ןריט יד ,ךרָאש ןייק ,סּפיּפ ןייק

 .עדייב רימ רָאנ ,ָאד ָאטשינ זיא רענייק ןוא
 ,רעטלע ,לסיב ַא ןייז רעסערג טסלָאז וד ןעוו
 .ןדייר ןכַאמ ןגייווש ןיימ ריד רַאפ טלָאװעג ךיא טלָאװ

 ,לקנַאי ,לגניא ַא ךָאנ טזיב ,גנוי ךָאנ טזיב רָאנ
 "ןגייווש ןוא ןקוקוצ רָאנ : ךיד ךיא טעב זיא
 לקניוו ןיא קירוצ קעװַא רע זיא קידנדער ױזַא ןוא

 סעלָאּפ -עטָאּפַאק יד ,טרָאד ןופ סױרַא ךיילג ןוא
 - ,למייב טימ ךעלב םעד טנַאה ןיא ןוא טרעכיוועצ
 ,ָצגְר רענעי ןיא עלעסיבַא טשימעצ ,ךיא ןוא
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 .תולוק עביוט ,עטייוו ךיז םורַא טרעהעג יוװ בָאה

 ,רערעווש ןוא רעווש ןעמעטָא ןעמונעג טָאה טייקליטש יד
 ,חרונמ רעד ןופ לרעטייל ןפיוא ןיוש טייטש רע -- רע ןוא

 ,ןרער ןביז יד לופ ןוא לופ ןָא טסיג ןוא

 עלָאּפ עטָאּפַאק רעד רעטניה ןופ סיורא טּפַאכ ןוא

 ,הלדבה קיטש עגנַאל ַא ןָא דלַאב טדניצ ןוא

 ,רעדנוזַאב רער עדעי רע טדניצ למעלפ ריא טימ ןוא
 ! רעדנואוו רעכילרעדנואוו --- שרדמ תיב ןיא ןוא

 ,עיסָאי ןוא ךילרעייפ בוטמוי גנולצולּפ טרעוו
 ,ןסָאגרַאפ טייקכעלטיור ַא טימ םינּפ סָאד

 רעדעצ ַא יו רעקנַאלש ַא ןוא רעכיוה ַא ןייטש טביילב

 ןעיירד ךיז ןָא ןביוה עניימ ןגיוא יד רַאפ ןוא

 .רעדער עקידרעייפ ,םינפוא ענעדלָאג
 ,רעדנואוו ןליוה ןיא קוק ןוא קוק ךיא רָאנ

 ,ןדנוצעגנָא ןרער עלַא ףיוא ,הרונמ יד ןוא

 .רעלעה ,רעטיירב ,רעסערג ץלַא טרעוו
 .רעלעמש ,רעקידרעדעצ ,רעקנַאלש ,טעכיוא --- עיסָאי ןוא

 ,ןגיוו ,ןעלקָאש ךיז רע טמענ לָאמַאטימ ןוא

 ןוגינ ןקיטעמוא ,ןטלַא םעד טימ ןוא

 ןרער-הרונמ יד ןוא --- ןגָאז שידק רע טמענ
 .רעפרַאש ,רעקידנעמַאלפ ,רעקידנעמַאלפ ןעמַאלפ

 עגר רעסיורג רענעי ןיא ןיבכ יו קנעדעג ךיא

 : ןגרָאמ --- ןוא --- ןָאטעגילַאפ ַא קנַאב ןופ
 .ןגרָאז סעמַאמ רעד ,טנעה יד טימ ןכערב סעמַאמ רעד

 ןגעלעג טעב ןיא קנַארק ןכָאװ יירד ןיב ךיא
 ןסעגרַאפ טשינ ךיא לעװ לָאמנייק ,לָאמנייק רָאנ
 .ןסעזרַאפ ךיז שרדמ-תינ םעד ןיא טכַאנ עטעּפש יד
 ,םותי םעד גנָארד עיסָאי ןופ טײקמַאזנייא עסיורג יד

 ; ןסָאלשעגפיוא רימ רַאפ טלמעד ךיז טָאה סָאװ
 טעװַארּפעג טָאה רע סָאװ טיײצרָאי ןסיורג םעד

 .אבַא יבר לבוקמ םעד ןטַאט ןעמורפ ןייז ךָאנ
 ,רעייפ ןרער ןביז עלַא ףיוא -- הרונמ יד ןוא

 ,רערעטיול ךָאנ טנייה טייטש

 רעקידבוטמוי ךָאנ טנייה טייטש
 בלעוועג-דנור ַא ןיא יוװ ןגיוא עניימ רַאפ
 .רעיוש ןטיירב ,ןטנפעעצ ַא ןופ
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 תבש ןתמ

 ,בוטש רעצנַאג רעד רַאפ ָארומ ןבָאה רימ

 ,סַאג רעזנוא ןיא -- םָארק רעטרעטשעצ טינ רעד רַאֿפ
 .גיוא שיאייוג טרוכישעצ ַא ןציירעצ טשינ ןלָאז

 ;ּפָארַא המיב רעד ןופ גיהנמ רעזנוא טגָאז רַאפרעד
 .יוג רעטוג ַא טלעוו רעד ףיוא ןענַארַאפ ךָאנ זיאס

 .טַאטש ןטלַא ןטלַאה ןוא ,רע טגָאז ,ןביולג ןפרַאד רימ

 טַאלב-חול ןופ ןריּפיהרעביא בוטמוי ןייק טשינ ןפראד רימ
 ךיז ןטעברעביא ןוואורּפ ןזומ רימ : טרעקרַאפ
 ָאד ןבָאה רימ סָאװ תבש רעזנוא טימ

 ,טנַאּפשעגניײא ןגָאװ ןקידרעדער:טכַא ,ןקיכָאװ ןיא
 ןענַאּפשסיױא ןגָאװ ןופ םיא ןפרַאד רימ

 :םיא ןטעב ןוא םיא םינּפ ןיא ןקוקניירַא
 ,גָאט רעטניורקעג-ךיוה ,זנוא ביגרַאפ,,
 ,טכענק ַא רַאפ ןעגנודרַאפ ךיד ןבָאה רימ סָאװ

 ,טכעוושרַאפ טייקילייהנייש ןייד ןבָאה רימ סָאװ
 ",טביוטשרַאפ טייקנביוהרעד ןייד ןבָאה רימ סָאװ

 דייר עטוג ענייש ערעזנוא ןלעוװס יצ טסייוו רעוו

 ,קנופ ַא ,טייקיטכיל ַא גיוא ןייז ןיא ןקעוורעד

 טזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד ,ןייטש ןביילב לשיד ןיא טעװ רע

 ,טרָא ןופ ךיז ןריר טשינ סופ ןייק טימ ןוא

 ,רודה גיהנמ רעזנוא וצ ךיז ןזָאל רעדיוו רימ ןלעוו

 לָאמַא לאומש יוז לָאז רע ,לוק ַא ןביוהפיוא ןוא

 ---.לארשי רעביא ךלמ ַא טבלַאזעג טָאה סָאװ

 :זנוא רעביא ןבלַאז תבש ַא

 ,רימ ןליוו שדוק תבש ַא;

 זנוא רעביא רעדיוו ןיורק

 ,דיילק קיטכיל ןדייז ַא ןיא תבש ַא
 ביוטש יװ יורג ןענייז רימ
 .ךָאװ טימ געט ןביז עצנַאג ןופ
 .ןגעו דובכ ןייז רַאפ ןעמָארק יד ןכַאמוצ ןלעװ רימ

 דייז סייוו קידתועינצ ןָאטנָא ןלעװ רעטכעט ערעזנוא
 .ןגעו טײקטרעּפכַאעג ןוא טייקטשטנעבעג ןייז דוּבכל

 עקילייה תולח ןקַאב ןלעוװ רעבייוו ערעזנוא
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 .ןגעוו טייקנייש ןייז ןוא טייקטלייוורעדסיוא ןייז רַאפ

 ,םיא בילוצ לכיה ןכיוה ַא ןלעטשפיוא ןלעװ רימ

 "ןקינייר ךיז ןוא ןשַאװ ךיז ןלעוו רימ

 ןייטש ןביילב ךיוא רערעזנוא גיהנמ רעד טעווס ןוא
 ,םָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ רעקיטנעהּפָא ןַא

 : ןיילַא ךיז וצ יוװ רע טעװ ןעלמרומ ןוא
 ןיורק ַא ןביוהפיוא ןָאק רעו א

 .גָאט ןטכעװשרַאפ ַא ןופ ּפָאק ןרעביא
 ,םיא רַאפ ןקובנייא טשינ ךיז ןלָאז רימ ליפיוו

 וזָאנ רעד וצ סנכוק עסייוו ןגָארט םיא
 ור עיולב ןטײרּפש .,ךיורייוו ןּפמעד םיא

 ,ס'ָאלב ַא עלעדיפ ַא ףיוא תורימז ןליּפש םיא

 1 דייז ןיא ןוא תועינצ ןיא ןצוּפסױא רעטכעט יד

 גיוא ןייז ןָאט לטניּפ ַא טעו רשפא

 ,ךעלרעייפ עטייוו טימ

 -- גיונ ןעמורפ ַא ןבעג ּפָאק ןטימ

 ,סנ רעקיד'עגר ַאזַא ןפערט ךיז זנוא טימ לָאזס וליפַא

 ,טנַאװ רעָארג ַא רעטניה ןופ ןעװַאיסױרַא ךיז טעוו

 (םוא טנייה רימ ןעלגאוו הֿפוקת ַאזַא ןיא)

 קידרקפה ןוא גנוינסַאג רעטסיװ ַא

 ,שטייב עצרַאװש ַא םיא רעביא ןָאט-גניווש ַא
 ןָאט רעטיצ ַא דרע יד םיא רעטנוא טעווס זַא

 שטיינק ַא ןָאט למיה רעד טעװ רעטסניפ ,ענרומכ ןוא
 קידעכָאװ-ָארג ןוא ןרעטש ןרָאלק ןייז

 -- גָאט רעד ןביילבנייטש טעוװ

 ,רעגערט רעטכָאירַאפ ַא
 .קירטש רעקיד ַא טימ ןדנעל יד ףיוא
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 ןוגינ ַא

 .רעטנורַא טייוו ןוא טייוו

 ירעטנורַא רעקירצעדינ

 לביטש ַא ןיא טרָאד טציז

 רעטלַא ןַא ןוא רעָארג ַא סַאג ַא ןיא
 ,רבח רענעסעגרַאֿפ ַא

 ,ןטרַאװ ןייז ןיא קידנעטש

 .רובעי דע -- ןטרַאװ

 ,טנלע רובעי דע

 ,טעמוא רובעי דע

 ,דחּפ רובעי דע

 ,םעז רובעי דע

 ןטרַאװ ןגנַאל ןייז ןיא

 רעבירַא ןיוש ןענייז
 ,סנטָאש עזייב טנזיוט

 רעבירג טנזיוט ףיוא ןוא
 ןסקַאװעגסיױא ןיוש ןענייז

 .ןזָארג רענטרעג עדלימ

 ןזָאלברַאפ ןיוש ןענייז

 .ןטניװו עטסיוו טנזיוט

 ןטסברעה עדליוו טנזיוט

 .סרעטניוומרוטש טנזיוט

 ןטרָאד ךָאנ טציז רע ןוא
 .רובעי דע -- ךָאנ טרַאוװ

 ןדרע עלָא רעביא ןעגנַאגעגכרוד ןיוש ןענייז סע

 ,תוליח-טלעוו עסיורג

 ,ןדרעװש עקנַאלב יד טימ עגנַאל יד טימ

 ןקערש עטיוט יד טימ ,סנקעטש עצרַאװש יד טימ
 .ןטרַאװ ןביוט ןייז ןיא ןטרָאד ךָאנ טציז רע ןוא

 ,המחלמ רובעי דע

 .המקנ רובעי דע

 ,לובמ רובעי דע
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 | .לבחמ רובעי דע

 רעייפ רעביא רעסַאװ רובעי דע

 .רעיורט רעביא ןרָאצ

 ,עניימ רעדיל ,ךייא ךיא טעב

 ןריפ ךימ טלָאז ריא זַא

 הרושב רעטוג ַא טימ

 ,רבח ןטייוו ,ןטייו םעד וצ

 .רובעי דע :קעה םניא

 ,דסח םעד ןגָאזנָא םיא ליווכ
 רעבירַא ץלַא ,ןיוש ץלַא זיאס זַא

 רעביטש עטלַא עקיטעמוא יד רעביא
 :ןטרַאװ רעביטש יד ןוא

 ,תבש אוביש דע

 בוטמוי אוביש דע
 ,םולש אוביש דע
 ,םולחו ןושש אוביש דע
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 !סרעטסומ ערעסָאװ ףיוא -- ךיז טקוקרַאפ בָאהכ

 טנעקעג ןבָאה טנַאק םניא זנוא ייב ,ונ

 סרעטסוש וליפַא ןוגינ ןשי'כנת םעד

 .טנעה עטעלָאזַאמרַאפ ,עטעלָאמסרַאפ טימ

 הרבח טימ דימת ךיז ךיא בָאה טרבחעג ןוא
 ;יײז ןופ טכַאלעגסױרַא טָאה סוחי רעד סָאװ

 קירוועװ ךורב-השמ ןוא עלעדיפ לװנַאז

 ,יוג לקחציידוד טימ וליפַא ןוא

 ךעלגניא עכלעזַא ןענייז סָאד זַא ,טשינ טניימ ןוא

 .זייב ןָאטעגּפָא זיאס-ןעמעוו ןבָאה סָאװ

 ןעגנילק ןעמענ ,ייז ןיא ךיז ןָאמרעדכ ןעוו

 ,טסיירט ןוא דסח טימ רימ ןעמענ ערעייז

 ,םילודג ץעגרע ןרָאװעג ןיוש ןענייז ייז ,ןייז ןָאק

 ,טָאג ייב לזמ סָאד ךָאד זיא ןעמעלַאכָאנ

 ,םלוע-תיב ןפיוא ןיוש ןפָאלש ייז זַא ,ןייז ןָאק ןוא

 ,דָאנעג ןוא ור סטָאג ןייז גנירג ייז לָאז

 ,ןרָאװעג ןלַאטרַאפ --- זיאס ענדָאמ יו
 .ךולס ןייק ןוא ךוד ןייק ייז ןופ ָאטשינ ןוא

 ןרָאפעגסיױא טלעוו ַא טלָאװכ : ךייא רעווש ךיא

 ,ךוב ןיימ -- הנתמ ַא יז טכַארבעג ןוא

 .רעטנוא ךיז טלכיימש ריא : ךָאד עז ךיא

 רימ רַאפ ? סע טרַא ןעמעוו ,טלכיימש ,ונ
 רעדנואו רעטסכילרעדנואוו רעד ץלַא ןעוועג טלָאװ

 ,ריּפַאּפ ףיוא רעדנואוו עניימ ןזייוו וצ ייז

 ךעלשעלפ טלעטשעגקעװַא ייז ןטלָאװ יוא

 תעליתעמ עצנַאג יירד טשודיקעג ןטלָאװ רימ

 ךעלסעג רעצירַאק עלַא ןופ רעכייז ןרַאפ

 .סנ ןטצעל רעייז ןוא -- רעדיל עניימ ןיא
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 רשָא ברד שרדמ-תיב רעצירָאק ןרָאפ
 ,לוק ןפיוא טנװַאדעג טרָאד ןבָאה רימ ואוו

 רסומ ןקיקַאב:-ןיא-ּפיינק סלחרז 'ר ןוא

 ,לָאטש ןופ ךעלגנעווצ יד יוװ רעגניפ יד טימ

 ,םיתובר ,טײלסדנַאל ןייק וצ טשינ לזמ ןייק בָאהכ

 ,ייז ןופ טשינ שפנ ןייק עזכ -- ערעדנַא יו

 ןסיורד רעצירָאק קיטש ַא ןעגנערב רימ לָאז

 ,ייגש ןקיטכַאנרַאפ ןופ םעטָא ןטימ

 .רעכעד ףיוא הנבל רעד ןופ רעבליז סָאד

 ,ירפרעדניא םיליהת ןקידתבש םעד ןוא

 ,רעכעב םענעדלָאג סנדייז םעד ,שודיק םעד ןוא

 .יבצ-תלחנ םייב ןגיוו ךיז סעבָאב רעד ןוא

 ןבעל לסיב ןגייא ןיימ --- םלוכ לעו ןוא
 .טָאהעג טשינ ץעגרעניא ךָאנ סנױזַא בָאהכ

 ןבעגעגּפָא ךייא טנייה םנופ תורּפ עלַא טלָאװכ
 ,טַאלב ןקידרעטַאלפ ,ןקידרעטיצ םענעי רַאפ



 ע לע ד גע מ

 רפס ַא לָאמַא ףיוא טסנפע וד

 :םירפס רכומ עלעדנעמ ירפסמ

 ,ךָאנ געט ענעי ןיא ,םהה םימיב
 ,םערוטש ןקיטולב ןרַאפ ןופ געט יד

 ןדיא טימ טלעו עצנַאג ַא -- ןסַאג יד

 ,םישרדמ יתב ןוא ןלוש ,רעביטש

 ,למיה ןוא ןוז ןוא קרַאמ טימ געט יד

 ןףושל שידיא ןופ גנַאזעג טימ ןוא

 ןטסביוא עשירפ ןקעמש ןלעטש ןופ

 ןביוט ןוא לגייפ --- ןסמיזעג יד ןופ
 ,ןבעל אלמ זיא גָאט רעשידיא רעד

 ןביולג טימ לופ -- ןבעל עשידיא סָאד

 ,הלילח טבעלרעד טנייה טשינ טָאהמ סָאװ

 .ןצנאגרעד דָאנג טימ ביל-ןגרָאמ טעוװו

 ,היול ַא ןזעוועג טנייה זיא
 ןצנַאט הנותח ַא ָאד ןגרָאמ טעוו

 .רע טָאה -- הנעט ַא טָאה עדייז רעד
 .ןרעוו זגורב גנַאל ףיוא טשינ טעוװ

 ,רדח ןיא ןייג ךעלגניא רע טעזרעד
 .ןרעטש ןייז דלַאב טרעטיילעגסיוא טרעוו

 ןליּפש רמז-ילכ ץעגרע רע טרעהרעד
 .ןגיוא ענייז ןליּפש םיא ןעמענ
 עדייז רעד טשינ לָאמנייק טייג רַאפרעד

 .ןגיובעגנייא -- סעדייז ערעדנַא יו

 ,ןצרַאה ןיא ךיז ייב ,טייהרעליטש ןוא
 ,האלה ,רעטייוו רסומ םעד רע טביירט

 ,לקנַארש םוצ ךָאװ ןטימניא וצ טייג

 ,הלדבה עקיברַאפ יד טעלג ןוא
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 ,לסקיב"םימשב סָאד קעמש ַא טוט ןוא
 ,שמוח ןיא ןירַא קוק ַא טוט ןוא
 ,עברַאװס םוצ טייוו טשינ זיא שמוח ןופ
 .סומע איבנ םייב ּפָא ךיז טלעטש ןוא

 לטעלב ַא ףיוא ןיוש ןייטש רע טביילב טרָאד

 ,תולעּפתה-ליטש ןיא ּפָאק םעד טגיוו ןוא
 למוט רעקװַאדַאינוט ביל םיא טרעווס ןוא

 ,תולד ןוא דלַאוװעגדליװ רעד ,קרַאמ רעד

 .רפס םעד רע טמענ ,ןיוש לקנוט טרעווס

 :עלייו ַא וצ רעטסנעפ םוצ טערט ןוא

 ,םלוע לש ונוביר ,לארשי קלָאפ סָאד

 .תולעמ ולכ ,תודימ ולכ זיא
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 -- .ן'העש עקידעכָאװ עניימ ןופ רצוא ָא
 .תורישע-סיורג ךילרע קיצנייא ןיימ

 ,גונעת רעסיז ןיימ ,טיורב ןיימ

 ,ּםָאק ןרַאפ ןשיק קירעדינ ןיימ
 קנורט רערָאלק ,רעליק ,רעטוג ןיימ

 גנוטכיד רעיינ םירודיס יד ןופ
 ןעמוג ןיימ רימ ןשירפרעד סָאװ

 ,ץרַאה ןיימ קרַאטש ןכַאמ ןוא
 גָאט םנופ ןײגּפָא ןטימ ךיז ױזַא ןָאקכ ןוא

 זיוה ןיימ ןופ רעטסנעפ ןעָארג םייב ןייטש

 טייוו רעד ןיא ןביול עניימ ןקיש ןוא

 ,ּפולסּפַארגעלעט םוצ ,טנָאזירָאה םוצ

 ,לָאט ןיא ףיט טרָאד ןַאב ןקידנפיול םוצ
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 דרע רעקיזָאדרעד ףיוא

 דרע רעקיזָאדרעד ףיוא ןבָאה ייז ןוא

 ,רעדניק עניילק רעביא םיטּפשמ טריפעג
 טכענ עטלַאק יד ןיא תוברוח יד ןופ םימותי ןבירטעג

 רעדניליצ םענרעבליז ַא ןיא ןדירפ םעד טצוּפעגסיױא ןוא

 .דרעב עטרימופרַאּפ טימ ןגעקטנַא סױרַא םיא ןוא

 ,טנערבעג טָאה דנַאל ַא ,טנייוועג טָאה קלָאפ ַא

 ןבילבעג ךיוהרעדניא ץלַא ךָאנ ןענייז ייז ןוא

 .טנעה עטרַאה יד ןיא ןשטייב ענעלָאטש טימ
 ןָאפ רעלעג ריא ףיוא ןעמָאנ סטָאג טָאה גנודנעש יד

 ןָאטס םענעביוהרַאפ ַא טימ ןפָאלעג ןוא טרעטַאלפוצ

 ןָאנביױא ןפיוא ןבילבעג ץלַא ןענייז ייז --- ןוא

 ,רעליּפש עקנַאלש יד טימ ,תודועס עטעפ יד טימ

 .רעלירט עשיזַאשזד ןוא ןתיליל עטעקַאנ יד טימ

 ,טכירַאפ ןקירב יד רעדיוו ןעמ טָאה ןטנוא ןוא
 .טריפעג טָאטש ןרעטניה טסימ ןוא טולב סנגָאװ ןוא

 ,ץלַאז עקידורב יו סייווש ,ךָאװ עטעװערָאהרַאפ

 זלַאה םענעפרָאװרַאפ ַא טימ טנװָא רעטרעטַאמרַאפ רעד ןוא

 ,קירב-גרובסמַאיליװ ןופ קירטש יד ףיוא טעּפירקס ,טעּפארכ

 .דרע רעטעּפורוצ רעקיזָאד רעד ףיוא
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 ןיילַא

 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רעשטירעזעמ רעב 'ר זַא

 ,דגב םענעטנווייל ןסייוו ןייז ןָאטעגנָא
 ,טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןעגנַאגעגרעבירַא רע זיא

 ,טלעטשעגקעװַא רעטסנעפ ןופ ןוז רעד ןיא ךיז טָאה רע

 :ןגיוא יד טימ רָאנ ןעזעג טָאה רע סָאװ ןוא
 -- ןגייווצ טימ רעמיוב ,סַאג עָארג יד ,רעביטש יד

 - ןביױהעגפורַא טייקיטכיל רעגנירג ןיא ךיז טָאה ץלַא
 םירוסי יד טרעטיילעגסיוא ךיז ןבָאה --- םיא ןיא ךיוא ןוא

 .םערָא ןוא קנַארק רַאפ ןגָארטעג טָאה רע סָאװ

 ןעמוקעג םיא וצ ןענייז סָאװ עטסנלַאפעג יד רַאפ
 ,ןעמוטש םעד קילב רעייז טימ ,טרָאװ ןגרַאק רעייז טימ
 .טנַאה רעדימ רעד ןיא ןקעטשלגָאװ רעייז טימ

 ,עצײלּפ-רעלטעב רעד ףיוא עברָאטרעלטעב רעייז טימ
 טנַאװ ןייז ןופ ןטָאש ןרעטנוא סנטָאש יו טלעטשעגקעװַא ךיז

 ..הצע רעטוג ַא ףיוא יוװ ,קילב ַא סנייז ףיוא טרַאװעג ןוא

 ןעניּפש ייז רַאפ הלילו םמוי רע טעװ טציא
 ,םידעפ ערָאלק עסייוו ןופ יו טסיירט עסיורג יד

 :קידנעגניז ןעלמרומ ןּפיל ענייז

 ,טָאג ,שדח ,שדח ,יוא

 ,רעקיצרַאה רעטָאפ ,שדח
 ,םדקכ ,ינעטָאג ,ונימי שדח
 ,ןעמענ טשינ לָאז רע טרָאװ רעסָאװ ,קוספ רעסָאװ ןוא

 .טלעהעגכרוד ,טרעטיולעגכרוד ,טקיטכילעגכרוד זיא

 ןעמערב ענייז ףיוא ךיז טלטניּפעצ טייקינוז ַאזַא ןוא
 ,טלעטשעגקעוװַא ייז ףיוא ךיז ןטלָאװ ןביוט עסייוו יו

 טלעצעג ןייז ןופ ריט יד ןענעפע טשינ דניצַא לָאז רע רעוו

 חילשיסטָאג ַא ןוא ךאלמ ַא ןייז טעו

 .חישמה תאיב ןגעוו הרושב רעד טימ

 ;קידמיליהת ךיז טגיוועצ רעשטירעזעמ רעד ןוא

 ,טשינ וטסמוק עשזסָאװרַאפ
 ,דניצַא טשינ וטסמוק עשזסָאװרַאפ
 !ןגיוא עטרערטעגסיוא יד טימ רעקיוה-שדקה וד
 ,ןבירטעגּפָארַא ןקור ןייד ןופ רעקיוה םעד טלָאװ ךיא
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 ,טשינ וטסמוק עשזסָאװרַאֿפ

 ,דניצא טשינ וטסמוק עשזסָאװראפ

 ?ןגייווש ןטקַאהרַאפ ןטימ לאיחי רענעגָאלשרעד

 ןסָאלשעגפיוא קיטכיל ענייד ןּפיל יד טלָאװ ךיא

 : אוה-ךורב ארוב םעד וצ ןעגניז ןדלָאג ַא ןיא

 ןשיי אלו םוני אל ,יוא ,םוני אל הנה

 ,טשינ וטסמוק עשזסָאװרַאפ

 ,דניצא טשינ וטסמוק עשזסָאװרַאפ

 !ןתח רענעגושמ-טסיוו וד ,ןוז סנייד לצרעה ,ר

 הכרב טימ ריד רעבירַא טײרּפשעצ טנעה יד טלָאװ ךיא

 ןסָאגעג שירפ םַאזלאב ַא יו ךיז טלָאװ דסח סטָאג ןוא

 ,ענעכָארבעצ יד ,ענעגיובעג יד לסקַא ענייד רעבירַא

 ?טינ יז ןעמוק עשזסָאװרַאפ יוא ,טינ ייז ןעמוק עשזסָאוװרַאפ
 ? ןטכירפיוא טשינ ייז ,רעטָאפ עטַאט וטסליוו יצ

 ,טייקיטכיל ןייד ןיא ןזייוו ךיז טלָאװעג וטסָאה ןיילַא רימ רָאנ

 ,טייקיטכיל ןייד ןיא ןָאטנָא טנייה ךיז ןסייהעג רימ ןוא

 - ,ליפוצ זיא רעטָאפ-עטַאט ,יוא רעבָא ןײלַא רימ רַאפ

 ,טייקיטכיל סיורג ןייד רָאנ ןיילַא רימ רַאפ יז זיא ליפוצ

 ,זיוח ןיימ ןיא רעלטעב ןייא ,ןַאמירָא ןייא שטָאכ גנערב

 ,טייקיטכיל סיורג ןייד ןופ דָאנעג ןטימ ןלייט ךיז לָאז ךיא
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 קינָא ר כ

 ףיוה םנופ ןעמונעגפיונוצ טָאה רע
 ,םירפס עטנערברַאפ-בלַאה ןפיוה םעד

 סָאגנגער רעקידגנולצולּפ רעד טָאה'ס סָאװ
 ןעגנוי-ןענָאטװעט עקיד'הלהב יד ןופ טעװעטַארעג

 ןקָאטשניר עקירענייטש יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז ייז
 ,טיורקרעיוז ןוא רוחא-ריזח ןסע ייז ואוו

 לטיוה ןייז ןיא טשינ רעמ ןיוש ןענייז ןעמוקעגקירוצ

 טיוט ןסיורג ןכָאנ ןבעל ןבילבעג זיא רע ןוא

 ,קלָאפ"ןענָאילימ ןייז ןופ

 טלעטשעגקעװַא ליטש רע טָאה רעטייש םנופ םירפס יד
 ס'הרוש עגנַאל ןיא ,ךיז ייב קנַארש ןיא קירוצ

 ןענַאטשעג ױזַא גנַאל-ןרָאי ןענייז ייז ואוו

 טקידנואוורַאפ ןעוועג ןיוש עלַא ייז ןענייז טציא רָאנ

 ,ןגיוא יד ןיא ךשוח ןטיוט ןוא ךיור ןצרַאװש טימ

 ,ןעלגילפ ענעכָארבעצ -- ערעייז ןעלווָאט ענייש יד

 ,ט'הכמ'עצ ,טקַאהעצ -- ערעייז סנקור יד
 .טעקאנ-שפנ עקיד'רפס סָאד סױרַא טקעטש סע

 לרפס ןיילק ַא ןעמונעגסיױרַא טָאה רע
 ,םירשי תליסמ --- סלדייא ןוא ,סניד ַא ,סליטש ַא

 ,ןגיוא עקיטעמוא טימ םעד ףיוא טקוקעג גנַאל טָאה

 ,ןגיובעגרעביא לטעלב טע'פרש'רַאפ ַא קידרעטיצ טָאה

 : םינּפ ןייז וצ טעילוטעגוצ סע טָאה ןוא

 ,םירשי תליסמ ןיימ

 ,םירוסי תליסמ ןיימ

 םינּפ ןיא טקוקעגניײרַא םיא ןבָאה קילייה ןוא
 ןקעלפ עלעג יד ןוא עָארג יד ןוא עצרַאװש יד

 ענייז ןגיוא יד ןוא --- ,סעטַאל עלעג יד יו
 .ןענייוו-טינ ןופ קיטייו םניא טרעטיילעג ךיז ןבָאה
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 ...טנוזעג

 ,טייוו טינ ףרָאד ןטייווצ ןופ ,רַאנעמ עיס'מ טָאה ירפ ץנַאג

  :טכארבעג טנוה םעיינ ַא לדנגָאװ ןיילק ןייז ףיוא

 ,ןקיטָארד-ףייטש ַא ,ןצרַאװש ַא ,םענעטעמַאס ַא

 ,טרַאּפשעג טיוה רעקידנעקנַאלב רעד ןופ ךיז טָאה סָאװ

 ,ּפָאק ןקיציּפש-שיסקופ םעד טייק רעד ןופ ןסירעג

 ,ּפָארַא ךיג ןגָאװ ןופ גנורּפש ַא טימ זיא רַאנעמ עיס'מ
 ,ןייפ ןוא ליואוו ,חרוא םענעטעמַאס םעד טָאה ןוא

 ,ןײרַא ךיק רעסיורג רעד ןיא -- בוטש ןיא טריפעגניירַא
 סָאד טגיווראפ טשרע טָאה -- בייוו עדנָאלב עגנוי סָאד

 -- דניק

 עטסנעש יד -- טיירפרעד קידנעלכיימש-גנירג ךיז טָאה

 טניה
 ,טוג ןסיורג סרעטָאפ ריא ןיא טעװָאכעגסיױא ךיז ןבָאה

 ןרעביא ןַאמ םעד ןָאטעגישטַאּפ ַא שירעליואוו טָאה

 ,טוה םענעיורטש
 ,סקניל ףיוא ּפָאק םעניילק ןקידווע'נח ריא ןָאטעג"גיוו ַא

 | ,(סגנירג ַא ,סניד ַא ,סטכייל ַא ,ַאזַא בייוו שרעדניק ַא)
 "רעד ןגָאטימ םייב רַאנעמ עיסמ טָאה ,"רעצרַאװש רעד;

 טרעלק

 .ןדרעפ יד טכַאניב דלעפ ןפיוא ןטיה הירב ַא ןייז טעװ

 ; טכַאנרַאפ ,קלעמ ןרָאפ ,רעיוט ןיא ןביירטפיונוצ יק יד

 -- ,ָאטשינ ייברעד זיוה ןיא טציא זיא רע) -- רעלעג רעד

 ---(ןעָארק סעקייש יד רַאפ דלעפ-ןזורקוק סָאד טיה רע

 -- ןיוש רעטנוא ךיז טליופ ןוא יירטעג טנידעגּפָא טָאה
 ןילַא גיוא ףיוא גיוא ןביילב םיא טימ רע טעװ תבש
 + ייווצ עצנַאג רע ףרַאד סָאװ -- ליּפש סָאד םיא ןכַאמ ןוא

 רָאלק ןוא קידלכש ,ךילדנעטשרַאפ ױזַא ןעוועג זיא סָאד
 ,ףיוה םענירג ,ןטיירב ןפיוא זיא ץָאלק רעד רָאלק יו
 ,קַאה עקנַאלב יד
 ,ןוה רעד ןופ לּפעק עקידנטולב סָאד

 קַאז ןטקילעמרַאפ ןפיוא טלַאפ סָאװ
 ,ןוז רעד ןיא עשטשילב ןטיור ןימ ַאזַא טוט ןוא
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 לאערטנָאמ קידרעמוז-טעּפש

 -טנָאמ רעזנוא -- גראבגינעק רעזנוא ,גרַאבדלַאװ רעזנוא
 -- .לָאער

 ,רעדלימ טרעוװ -- טָאטשפרָאד עסיורג רעזנוא

 סענורטס עקיצנַאלג ענעלָאטש יד ףיוא סרַאק יד

 .רעליטש ,רעקיאור ,רעכילדירפ ןעיצ

 ןעמייה ןענייז רעביטש עלַא .קיטנוז זיאס
 .ןשַאװעגסיױא ןצנַאלג רעטסנעפ עלַא

 ןענַאקלַאב עלעג ןוא עָארג יד ףיוא ןבעל קידבושוימ

 רעביטש עקיגָאטיײב עליואוו יד ןיא סָאידאר יד
 .ס'ַאדָאגַאּפ עניילק יד יװ ןענעװַאד

 ןעגניז ייז ןוא ך"נת ס'הרדס יד ןשטייטרַאפ ייז
 ,דָאנעגמורפ ןוא טייקסטוג ןקידיירּפ ןוא

 ,םיליהת ןוא ןָאטלדנעמ טליּפש לגרָא רעד

 ,טנגעג ןעמירָא ןיא ,טרָאד ןטנוא ןוא

 ,רעביטש קינימָאד .טס ןופ ןריט יד ייב

 גרָאז עקיבייא ןוא טייקדימ יד זיא

 ,ןסעזרַאפ טייקיורג ריא ןיא ןבילבעג

 ,לסקַא-ןוא-ּפָאק טרַאּפשעגנָא טנַאװ-ןָא טציז

 ,טלמירד ןוא ,טלמירד ןוא

 טכַאמרַאפ קרַאטש יירעיורב ענרענייטש יד

 .ןרעיוט ענעלָאטש-ךיוה עסיורג יד ףיוא

 ,קירעיורט ,לעג ,גנַאגנײרַא-לפיוה ןטשרעטניה ןיא רָאנ

 -- טמַאניײב ןוא גָאטיײב לּפמעל עשירטקעלע סָאד טנערב
 .טכַאװ ןוא טיה סָאװ ,סקידעכָאװ ַא דימת:גיוא ןא
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 העש רעטעּפש ַא ןיא

 רעטנענ טמוק ,רעָארג טמוק טנוװָא ןיימ

 טלעוו ןיימ ןופ ריט רעד ןיא ןיירַא ןעמוקס ןוא

 ,הביסמ רעטעּפש ןיימ ןיא --- ןטלַאטשעג-טלַא

 בוטש ןיימ ןיא לָאמַא רעדיו טמוק עמַאמ ןיימ

 : טנלע ןיימ ןכַאמ רעכילמייה רימ
 ,ןוז ןיימ ,ריד ףלעהטָאג ַא.

 ןבעל ןייד ףיוא טייוו ןיימ ןופ טקוקעג דימת בָאה

 :ורמוא ןיימ ,ןקערש עניימ ןעוועג-רבוג ןוא
 ןקרַאמעג יד ןעלמוטכרוד ךיז וטסעוװ יו

 םעניילק ןייד ןופ הרובג יד ןוא הדירי ןייד ןעזעג בָאה

 ,ןוחצינ
 טלעוו רעד ןופ דמערפ יד יװ ןעזעג בָאהכ
 .ןקַאנ ןייד רעבירַא טגניווש שטייב ַא יו

 .ןקלָאב ןקירעדינ ,ןלעקנוט ןייד רעטנוא

 ,יודיוו ןייד ןבירשעג טסָאה

 ,ןגייווש ןופ לוגיע רעיולב ַא -- ריד םורָא

 לגניא ןיימ ,ןוז ןיימ ָאד טבלַאזעג ךיד טָאה רעוו

 םירפוס ןופ השודק רעד טימ
 אוה ךורב טָאג רַאפ ןביירש סָאװ

 --- ןדיא עמירָא רַאפ ןוא
 .תולזמ ערעייז ףיוא הכרב ַא

 רעבירא ןרעטש ןרעביא טקורַאפ בָאה ךיא

 עליײשטַאפ עָארג ,עקידמַאז ןיימ

 : טרעטסילפעג ןּפיל יד ןיא ךיז ןוא

 ,םירשי ךױד םעד ןזיוועג ריד טָאה רעוו

 לגניא ןקיטעמוא ןַא ןעגנאגעגּפָא וטזיב ריִמ ןופ זַא
 .השבלה רעקידמותי ,רענעסירעצ ןיא

 ,טרעגנוהעג וטסָאה שיט ןיימ ייב

 .רעגנוה ןכָאנ טשטנעבעג ןוא

 ,הנווכ רעטוג ,רעקידרעטיצ ַא טימ

 ,ןגרָאמ רעביא ,ןגרָאמ זיא-סעדןעוו זַא
 ,ןשיט עמירָא עלַא ןייז טָאז ןלעוו

 תוליפת עכילבלעג יד ןיא טייטש סע יװ ױזַא
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 .ןגיוא עטביולגרַאפ עקירעיורט יו רעטרעוו טימ

 / לקניוו ןייד ןיא דניצַא ןעמוקעג ךיא ןיב זיא

 ןבעל ןייד ןופ טכיל ןיא ןעמירַאװ ךיז

 :ןשינעגעגַאב-טש עלעקנוט עלַא ןגָאז לעווכ
 ,רעקרַאטש ַא זיא ,ןוז ןיימ ,לגניא ןיימ

 .תוקפס ןייק ןעוועג-קיזמ טשינ ןבָאה םיא

 ,טפָארטשעג ,טּפשמעג םיא ןבָאה ייז

 ,לגילפ טנייז טקרַאטשעג ןוא -- ןגָאלשעג

 ןרעטש ןקיטכיל ַא ןוא ּפָאק םענרעבליז ַא

 ,"לגניא ןיימ טָאה -- ןרערט עקידנעלכיימש ןוא

 ןיײרַא טמוק ןטַאט ןיימ ןופ טלַאטשעג סָאד ןוא

 .טנוװוָא ןקידרעטניוו ַא ןופ יו --- ריט ןיימ ןיא
 ,עטיינשרַאפ --- לסקַא ענייז ןיא ּפָאק ןייז

 ,םינּפ ןייז טשינ עז ךיא

 .רעדינַא ךיז שיט םעד ייב רימ ןבעל טצעז רע

 טרעהעג טשינ לוק ןייז לָאמנייק בָאה ךיא

 ,לוק ןיימ יוװ זיא לוק ןייז ןוא

 ג רעטרעוו ענייז רעהכ רָאנ ,םינּפ ןייז טשינ עז ךיא

 וד יװ טקנופ ךיוא ָאד ןיבכ ,ןֹוז ןיימ.,

 .ןעגנַאגעג ןגעוו ענעכָארבעצ ףיוא
 .ןגרָאװעג ךיז דָאנעג ןטמסרַאפ טימ

 ,ןלַאפעג תומוכ יד ןופ וד יו רעכיג ךָאנ ןיב
 .רעטשטנעבעג-קיריורט ןיימ ,ןוז ןיימ

 ,בוטש רעקיגָאטײב רעד ןיא ,לגניא ַא ,ךיד קנעדעגכ

 .טסרעטשינ ןוא ןעלקניוו יד ןיא םורַא טסכירק

 -- טרעפוק םענעכָארבעצ ןיא השורוי ןיימ םורַא טסכוז
 ןטעמרַאּפ עטלקיוװרַאפ טימ רצוא ןַא

 ךעלרענרעה טימ תויתוא יד ןיא ןייא ךיז טסקוק
 ןביירש ױזַא ךיוא טסליוו

 :למרומ ןוא עציײלּפ ןייד רעטניה-ןופ ךיז לעטש ךיא
 | ,טשינ ףרַאד ןעמ
 .תועירי יד קירוצ לקיװרַאּפ

 .קירעגנוה ךָאד טזיב ,שיט ןופ דָאלפוש םוצ ייג

 ,הנווכ טיִמ םורפ שטנעב ןוא ּפָא סע ,ךיז שַאוװ
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 ,ןמא :ןרעפטנע ריד רעטניה לעווכ

 געט עשלגניא יד ןיא טסואוועג ןיוש טסָאה ֹוד

 ,טלעוו ןייד זיא טנעוו ריפ עָארג יד ןיא זַא

 לגניא ןיימ ,טײקנרָאלרַאפ ןייד ןעזעג בָאהכ

 ןטָאש ןייד זיולב ןעוועג ןיב ךיא רָאנ

 ,זָאלפליה וטזיב יװ ןעזעג בָאהכ

 טדערעג ןושל זָאלרעטרעװ ַא טימ םיוק בָאה

 .הבשחמ רענעקָארשעגרעביא ןייד וצ

 ּפָאק ןיימ דובכ ןקיריורט ןיא טציא ןייא גיובכ

 גנַאג-ןיילַא ןסיורג-ךילמייהמוא ןייד רַאפ

 ."םענעזָאלרַאפ ַא רוד ַא ןֹופ ללח ןיא

 ,בוטש ןיימ ןופ ריט יד ךיז טכַאמרַאֿפס

 דניק ןיילק ַא ןיד ןוא קירטיצ רימ רַאפ טייטש סע -- ןוא

 :ןגיוא ערָאלק יולב-קידנכַאל טימ

 ,דניק ַא ךָאנ ןיב ךיא ןוא ןרָאי ןיוש.

 טגיווראפ ,טמולחרַאפ ךימ טסָאה וד יװױזַא

 ,ןורָא ןשרעדניק:ןיד ,ןלָאמש םניא

 ,זיוה ןייד ןיא ריד טימ קידנעטש ןיב ךיא

 -- שינעטלעהַאב-ליטש:-םורפ ןייד ןיא .,גרָאז ןייד ןיא
 ,דיל ןייד ןיא

 ,טימעג ןייד טקירדעג טָאה טסגנַא ןופ ָאשמ יד ןעוו

 ,ךיז וצ ןפורעג ךיד ליטש ךיא בָאה

 .טרַאװעג ריד ףיוא ןרָאי ןוא ןרָאי בָאה ךיא

 .טכַאנרַאפ ןיוש גָאט ןייד זיא טציא
 ןעמַאמ רעד ןופ לוק סָאד זנוא טעװ דלַאב טָא

 ,טכַאנרַאפ ןופ שיט םוצ ןפורפיונוצ

 ,עכעלבייל ,ענעגייא ץוח

 ,זנוא וצ רענייק טשינ רעטציא ךיוא טמוק

 .רַאפרעד רימ טסרעוו וד קילייה-קידקיטייוו יוװ

 ,סיוא רימ סע טכַאמ סָאװ ןוא
 ,וָאװ דמל יד ןופ : ןגָאז טעװ רענייא יִצ

 ,בר ַא ,ןייד רענענורטנַא ןַא : רעטייווצ ַא

 ,טּפַאכעגסױרַא טרָא ןייז ןופ ךיז טָאה סָאװ
 טייז רעדעי ןופ םיא טפור ןעמ יו ,טרעה רע ןוא
 ,טייוו רעד ןופ ,טנָאנ רעד ןופ ,רעדינ רעד ןופ ,ךיוה רעד ןופ
 ."טייוו רעקיבייא רעד ןופ
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 ...ר ץ

 ןעניד ריד רע טוט רעצ ןרעטיול טימ
 .ענייר ס'הליפת ןענייז םירוסי
 "?ןעניפעג טשינ ןעד ךיד ךיא ןָאק ואוו.

 ,עניילק ,עגנע רעטרע ןיא טפיוהרעד

 ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה רַאפרעד

 ןכָאילש עטיירב ענעפָא עלַא ןופ

 ןגייווש ןייז ןופ רעדינ ןיא ליוו רע
 ,ןכַאמ טלקמ םוקמ ַא טָאג רַאפ

 ןגָארטרַאפ דייל ןייז רָאג רֶע טָאה ָאד

 ,לגָאװ ןיא ךיוא טזיב,, :טָאג ֹוצ טגָאז רע

 ןגָאלשרעד-דימ ןוא דמערפ ,רעלטעב ַא
 .לגָאל ןייד זיא ןקורט ,קידייל ןוא

 ןגייב ךיז ךיא וט ןגעווטסעדנופ
 .הענכה ןוא דובכ ןיא ריד רַאפ
 ןגייא -- רָאנ רימ ,ןיוש דמערפ ןדעי טזיב
 .רעָארג ןוא דרָאב ןוא קַאז ןוא קַאה טימ

 ןדָאב םעד טנַאה ןטימ ןָא ריר ךיא
 .רעדינַא טָארט ןקיבױטש ןייד טסלעטש וד וואו

 ,ןטָאש ַא --- טייקיטכיל ןייד רָאפ גילכ
 ".ףעדיל עניימ --- גרַאװניײילק ָארג ןיימ טימ
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 ט נע מ ג ַא ר פ ַא

 ;(טינ ךָאד טרעה רענייק) ריד גָאזכ ןוא . . ,

 ןעגנַאגעג ריד טימ דניצַא ךיוא טלָאװכ

 ,דימ ,לקנוט ןסַאגרעטניה ךרוד

 ,רעקנַארק ַא ןוא רעקיביגכָאנ ָא

 ,טױלּפ-ץינערג םעד זיב -- לעטשנָא ןָא

 .ןפָאל-עג"רעב"ירַא ץינערג םעד ךיג ןוא
 ,טיורטרַאפ ,יירטעג רימ ףיוא טסקוק וד

 ןפָאלש רעמייב יד ליטש יו טסרעה וד

 ,דרע ךעלגרעב יד ,ןעלמירד ןזָארג יד

 ,םינקז עטלַא עדימ יד יוװ יוזא

 ,דרעב יד ףיוא רעמינּפ ערעייז טימ
 ,םענייניא דרע רעצנַאג רעד טימ ןוא

 ,ליטש ריד ךיא גָאז ,קירוצ ייג ,ונ
 ,רעביל ןיימ ,טריפעגוצ רָאנ ךימ טסָאה

 / ליטש ערָאג יד םורַא םענ ךיא
 רעביא טײקָארג ריא טימ ךיז קעד ןוא

 ,לֵאש רעקידעמַאמ ַא טימ יו

 .רעדינא טא ןיימ ףיוא ָאד ךיז גייל ןוא

 ליואוו טרָאד סירג ןוא טנוזעג יג ,ונ
 .רעדיל יד ןוא ןשטנעמ יד ,טלעוו רעד
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 ווירב ַא ןופ

 | .א
 ןליױּפ ןופ ןענױלּפ יד רעביא שידיא עמָאמ

 ?ריד ךיז טבעל יו ןוא וטסכַאמ סָאװ

 ןייגוצניירַא ןיחואו טשינ רעמ ןיוש טסָאה
 ,ריט רעקידייל ַא ייב טרָאד טסציז וד ןוא

 ןגעקטנַא ריד ןָא טשינ ןיוש ןפיול סנ

 .סױא-סַאג ןוא ןײא-סָאג ,ענייד רעדניק יד

 ,עדנילב ,עביוט ןעייטש רעביטש עלַא

 ,זיוה טלַא קילייה סטָאג ןשָאלרַאפ ןוא

 ,ןעלקניוו עקיטנוװָא יד ןיא ךיד עז ךיא

 | ,םייה ַא ןָא ןוא ןסָאג עטסיוװ ןיא
 ןטייוו יד ןופ ליוה רעד ןיא ןקוק ךיד עזכ

 ,םיוב ןזָאלרעטעלב ,ןטעקַאנ םעד וצ

 ,ךעלפיוה יד ןיא םויַא ךיז טסיירד וד

 .ןייא ןטניוװ יד וצ ךיז טסרעה וד ןוא

 ,ןרָאװעג ןרָאלרַאפ זיא קלָאפ ץנַאג ַא

 ןייבעג ןייז זיאס ואו טשינ טסייוומ ןוא

 לווירב ןיילק טצעל ַא ָאד ריד ביירש ךיא

 ,ריד רַאֿפ טינ ךיא בָאה טרָאװטסיײרט ןייק ןוא

 רמֹוש רעטיוט ַא יו טנלע רעמוטש ַא
 ,ריט ןיימ ייב טלעטשעג ָאד ךיוא ךיז טָאה

 :רעטרעוװ ןָא ,טייהרעליטש רימ טגָאז רע ןוא

 ןייג וצ ןיהואו טשינ ךיוא טסָאה וד
 ,ןוימד ַא רָאנ -- ריד םורָא למוט רעד

 .ןײלַא-רענייא ןוא רעטצעל ַא טזיב

 םינוגיג עטסנעש יד ןעגניזסיוא טסנָאק
 .טנעוו יד רַאפ ןוא ןרעיוא ענעגייא יד רָאפ
 טליגכיילג רעטסיוו ַא ןיוש טָאה ָאד ךיוא

 ,טנערברַאפ רפס ןייש עטצעל סָאד
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 רעייפ ַא זיולב טשינ ןָאק ןענערברַאפ
 .קַאה ַא רָאנ טשינ זיא תועשר ןוא

 טליגכיילג עשינלזג ַאזַא ןארַאפ

 קַאז ןטלַאק טימ םורַא טייג סָאװ

 רצוא ןטסקילײה ןייד ףיונוצ טביילק ןוא
 .קעװַא ףיוהטסימ ןפיוא סע טגָארט ןוא

 טייקנייש רעקיטניל ןייד ןופ טרָא ןפיוא

 .קעלפ רעקיטעמוא ןַא ןגיל טביילב

 ןכילרעה ַא סוחי ַא ץעגרע טסָאה

 טייוו ,טייו ,סהפוקת ענעדלָאג יד ןוא
 -- טייקרעטיול סיורג ןייז טניּפש סָאװ ןוגינ ַא ןוא

 ,טייקיבייא רעד רַאפ דייז ןוא ןוז

 סקינעפ ַא זיא ,ייז ןגָאז ,טייקיבייא יד

 .שֵא עטסטנזיוט סָאד ןיוש -- וד ןוא

 ןטצעל ַא קנופ ַא טימ ךיז וטסליּפש טציא

 .סאג רעטיוט ַא ףיוא טניוו ןעָארג ןיא

 רמוש רעד ץלַא רימ וצ ןדער טוט יוזא

 ףיילבכ ןוא עמוטש טימ רעטרעװ טימ

 תומא דלד עגנע ענעסָאלשעגּפָא יד ןיא
 טביירש ןוא טנַאה ןיימ טמענ טימעג-םורפ ןיא ןוא

 -- .סקנּפ ךעלטעלב עכילבלעג עכלעזַא

 ןיימ רעדיל ערעזנוא ןעד ןענייז סָאװ
 םיליהת ךעלטיּפַאק עטסקיריורט יד יו

 .ןיײלַא ךיז טימ רָאנ טגָאזמ סָאװ

 םולח ןכילרעה ךָאנ םיליהת םי ַא
 .ירפ ןשָאלעגסױא זנוא ךיז טָאה סָאװ

 ןושל קידמותי ַא ךָאנ םיליהת ןעלטיּפַאק

 | .יח-טינ יװ ָאד טעקנַאלב סָאװ

 הנבל רעטייוו דעד רַאֿפ טגניז ןוא

 גנַאזעג ןימ ַאזַא ןוא רעדיל עכלעזַא
 ןכיז סָאװ םישודק עטצעל יד יו

 .גנַאג ןלעקנוט רעייז ףיוא געטׂש סטָאג
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 ןגעקטנַא רענייק טשינ ייז טמוק סע ןוא
 לוק רעייז טרעוו רעמוטש ,רעליטש ןוא

 עדימ:ךילטיוט ןָא ןיוש ןעמוק ייז זיב

 .לָאט-ןטױט םנופ רעדינ רעד ןיא

 ,רעדינא ךיז ייז ןגייל יודיוו ןָא

 ,דרע לקיסַאּפ ןייז ףיוא רעכעלטיא
 טרעבליז ןוא ןָא טמוק טסָארפ םעטָא ןָא

 .דרעב ערעייז רעווילג ןקיטניוו טימ

 עדימ יד סנרעטש יד סיוא ייז טעלג ןוא
 ,לָאמ טצעל ַא ליומ רעייז םורפ טשוק ןוא

 ןגייווש ןטיוט ןיא רעביא ייז טזָאל ןוא

 ,לָאט םענערָאלרַאפ ןופ סנטָאש יד ןוא

 יב

 | וליפא רעטציא ךָאנ ןענארַאפ

 דסח ןופ סנּפָארט יו ס'עגר עניילק

 ןּפיל עטנקירטרַאפ ןופ ׁשֵא ןפיוא

 סטלַא ןַא וצ טרָאװ ַא וצ וצ ךיז ןּפַאכ רימ

 ,בֿפס קירעיורט ַא ןופ טַאלב ןפיוא

 .רענייק טשינ ןיוש טנפע סע סָאװ

 טרָאװ סָאד ןשוק ןוא ןגָאז רימ
 ,ןפלעה טשינ ןיוש ןָאק סע סָאװ

 .דסח א זנוא זיא סע רָאנ

 ,ןסיוו סע טסלָאז ליוו ךיא

 :לוטיב ןיא ןסעגרַאפ טשינ סע טסלָאז ןוא

 רוד ַא ןופ ןברַאש ַא ןיב ךיא ךיוא
 טָאג רַאפ טיײקיטכרָאפ-סיױרג ןיא טָאה טָאװ

 טליטשעג ןוא טלייהעג ןוא טליהעג לסיבָא

 ןשטנעמ רַאפ םידחפ עלעקנוט ענייז
 .רעמינּפ עשיאייוג טימ

 ןעוועג גנירג זיאס זַא טסניימ וד

 שולח םעד ביילעשרעה רעטעפ םעד

 רַאנ ַא יו ןעלכיימש ןענרעלסיוא ךיז
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 יילב ןקיּפמעט ןקילָאטש םעד ןיא

 -- סרעקוק עשיסיירּפ יד ןופ
 ,לטיילק ןיא םינוק ענייז

 ,ס'שטייד םעד .,ןרעדָא ענייז עלַא

 .האנש טימ טנפנָארבעג ,טרעטיבעג ןבָאה

 ,דיא רעליטש ,רעטהגאדרַאפ ַא ,רע ןוא
 ,עלָאּפ ןייז ייב ,טנַאה סטָאג ייב ןטלאהעגנָא ךיז טָאה
 | ,םיא טימ ןייז לָאז רע
 ,טייז ןייז ייב ןייטש לָאז רע

 ןכלוה טעװו לרע רעד זיב

 דיא רעטרעמוארַאפ ַא ױזַא

 .עניירקוא בושי םעד ןיא
 .דרע רעד ףיוא קלָאפ ץנַאג ַא יוזא ןוא

 ררוצ ַא ןופ ןייצ ענעלָאטש יד ןדערַאפ ןוא

 ,רפס קיד'סוחי-סיורג רעזנוא טימ
 ,חרזמ ןיא טלקניפעגפיוא לָאמַא טָאה סָאװ

 - =- ,ברעמ םעד ןטכױלעגרעבירַא ןוא
 לטיילק קיד'תולד סָאד טָאה תוכז םעד ןיא
 ,עגר רעדעי ןעלקָאש טרעהעגפיוא ךיז

 .תחדק ןופ העש ַא טליטשעגנייא ךיז

 ןיירַא טנעה יד ןיא דנילב טשינ רימ קוק ָאט
 ,ךיז טימ טהגאדראפ ךימ טסעז וד ןעוו

 .ןבעל לטניב יורג ןיימ טימ

 / ,ןלָאבמיס-הרונמ ןייק טימ טשינ ךיז ליּפש ךיא

 ןרעחרעד ןוא ןעזרעד סעּפע ליווכ
 ידוד 'ר עדייז רעטכַארטרַאפ רעד סָאװ

 טרָאד טגײלעגקעװַא טָאה
 ,רעטרעוװ יד ןופ סערַאּפש עלעדייא יד ןיא
 .תורוש יד ןופ סנקלַאב עלעקנוט יד ףיוא

 תמא לש זמר ַא ןבילבעג סעּפע זיאס

 .םויק רעייז ןייז-םייקמ רעייז ןופ

 ןבעל ןייר שידיא רעייז ןגָארטרענירַא

 ,ןקרַאמ ערוכיש עקיזָאד יד ךרוד

 ,הרובג ַא ןוא ךָאי ַא זיא
  ,הרושב ַא תורוד עקידרעטעּפש רַאפ ןוא
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 טנע מגַארפ

 למיה ןיא ןרעטש ַא ןוא דרע'רד ףיוא לדמעז ַא

 ,םולח ןופ ןיישיולב ַא ןוא גָאט ןרעגאמ ַא

 לגניא ןרַאפ שיטגערב םייב ךלימ עלעסיש סָאד רָאנ

 םולש ןקילײה ַא ףיוא טנוב ַא ןטינשרַאפ טָאה

 ןגרָאמ ףיוא ךָארבפיוא ןזיב טלעוו רעד ןוא רימ ןשיווצ

 ןדירפ רעד יו טכיל רעכילרעה ַא ךָאנ ָאטשינ ןוא

 ןגױא עשרעדניק יד ןיא יר רעקיטעז ןופ

 ןדירפוצ ןגייווש ןיא ,רעמַאק םנופ טנעװ יד ןיא

 ,לקניוו ןיא סנטאש יד ןוא ּפמָאל ןיא למעלפ סָאד
 .יאדווא ,עטַאט רעקידימ רעד ךיא ךיוא ןוא
 ןסיורדניא טנוװָא םוצ רעטסנעפ םעד ייב ץיז ךיא
 ."ידבל, הרוש ַא קירעיורט-בלַאה למרומ ןוא

 דסח םורפ טימ רימ רעביא טמוק טייקשלגניא א

 רעביפ ַא טימ ,ץייר ַא טימ טּפַאכעג ךיז בָאהכ ואוו

 ,רעטנעג ,רעשימייה ןוא ,"יריש לכ,, סקילאיב וצ

 רעביל רעשידרע ןוא רעיולב רעשילמיה ןוא

 ןגעקטנַא םינּפ ןיא רימ טלעוו יד ךיז טקערטשעצ
 ,ןטלַאטשעג ןעמוקאב ןסאג ןוא ,רעביטש ןוא
 ?ָאד טלעוו רעד ןיא ןעוועג טלטעד זיב ךיא ןיב ואוו
 ?ןטלַאהַאב םיִנּפ ןיימ ןוא גיוא ןיימ ךיא בָאה ואוו

 קינַאג סנדייז ןפיוא זַא ןעזעג טשינ בָאהכ ןוא
 .עוװַאקישט-ךעליירפ ַא לדנעה ַא ךיז טיירד

 םולח ןשרעדניק-דליוו ַא ןענָאמרעד ךיז ןָא ביוהכ

 ,הוח ךכ :רימ םורא-ןוא-םוא ןופ טציא טלארטשס ןוא

 ,רעדנואוו ןטושּפ ןופ ןוא דרע ןופ גנוקעלטטנַא
 ,עסיורג טימ ןעלצרָאװ טימ ךָאנ םיוב רעד יו רעמ רָאנ
 טרעמַאלקעג ךיז טנעה:ןייאיטנזיוט טימ ךיא טלאה

 .ןסיורד טסייה סָאװ סנ ןקיבײא םוצ ןוא דרע רעד וצ
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 ןכַאז יד-א-טא ןבָאהביל רימ זיא טוג ןוא

 ןעגנייוו ןוא ןכאל ןוא ,ןכַאל ןוא ןענייוו סָאװ
 ןלעפאב ךיוא טרָאװ ןיילק ןיימ ןָאק ךיא סָאװ טוג ןוא

 ןענח עשידרע טימ ןעלקניפעצ ךיז לָאז סע

 ,ןגנוי ַא ,םעיינ ַא ןעמָאנ ַא ןבעג ןוא
 ןרעה ךימ ןלָאז ייז ןוא ָאד ןטײקטלַא יד

 ,םולש רימ טימ ןייז רָאנ סניימ טימעג סָאד לָאזס זַא

 ,ןרעװ קידזגורב שרעדניק יוזא טפָא טשינ

 ,רעמַאק יד ןרָאּפשעצ ,לקניוו ןיא ןפיול ןוא
 ,ןקלָאב ףיוא ןוא ליד ףיוא ן'הנעט'עצ ךיז קנַארק ןוא

 רעטסנעפ יד ןיא ךָאװ ולכ ףיוא ךָאנ זיאס סָאװרַאפ

 ,הכלמ רעד תבש ןופ ןכייצ ןייק טשינ טעזמ ןוא

 ןברָאטשעגסיױא ןיוש ןענייז סע זַא ריא גָאז יג

 ,עטסנעש יד ס'הכלמ יד ,עטסעב יד םיכלמ יד

 םולח-וצ יו םוא טייג הכלמה תבש ןוא
 .רעטסנעפ ענעכָאטשעצ ןוא טנעוו עבורח ייב
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 ...ט י ה רע

 :גָאז ןוא תושר סנטַאט ןיימ טימ דערכ
 ָאד עטצעל יד ןופ רעטצעל ַא ןיבכ ביוא

 ןייבעג קיטכיל רעייז טָאה ןטש רעד סָאװ

 ,ןייטש ןוא ביוטש רעביא ןפרָאװעצ

 ביוטש ןקיטולב ןיא ,טרָאד ןוא ָאד ןוא

 .ביוט רעסייוו ַא ןופ רעדעפ ַא

 ,םעד ףיוא טרָאװ שידיא ַא טימ לטעלב ַא

 -- ,םשלעב יחבש ַא ,הניחת עלעג ַא

 !טָאג ,ןָאטניה ךיז ךיא לָאז ואוו זיא

 :גָאז ןוא ןילַא ךיז רעפטנע'כ ןוא

 .טָאטש רעקיזָאדרעד ןיא ןבעל ביילב

 ןיילאנייא רעביא ןעמ טזאל יו

 ?ןייבעגסקלָאפ טקיטייוועצ אזא

 ?סיורג ןוא טיירב רבק ןימ ַאזַא

 ,סױרַא טנַאה ַא ךָאנ טקעטש דניק ַא

 ,דניל ןוא טוג ,ךילעמַאפ ןעמ ףרַאד

 :דרע רעקידמַאז רעד טימ ןקעדוצ סע

 .דניק רעייט ,ךָאנ ףָאלש ,ךָאנ טכַאנ זיאט

 ,טנאה עשרעדניק יד טקעדעגוצ ןוא

 -- טנַאװ רעטנערברַאֿפ ַא ףיוא וטסעזרעד

 ריא ףיוא טגנעהס ןוא טנַאװ עטעקַאנ ַא
 ,ןייר ןוא ץנאג ךָאנ דליב סנואג םעד

 ,טרירעגנָא טשינ סע טָאה טנַאה ןייק

 ;טכַאמעג ץראווש טשינ סע טָאה ךיוד ןייק

 דרָאב ןייז -- טכיזעג ליטש קיאור ַא

 .רָאלק ןוא סייוו --- טייקיאור ןייז יו זיא
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 -- ןָאט וצ סָאװ טשינ טסייוו ,וטסקוק זיא
 ?טרָאד סע ןזאל יצ ןעמענרעטנורא

 וצ רעגניפ ַא טימ רָאנ ךיז טסריר וד

 יור ןייז ןיא ןעגנעה סע טזָאל ןוא

 ,םוא לָאמַאכָאנ ךיז טסקוק וד זַא ןוא

 םורפ ןוא טוג ריד וצ ןואג רעד טלכיימש

 טנַאװ ןייז ףיוא םיא טזָאלעג טסָאה וד סָאװ
 דנאל בורח ןייז טימ ,קלָאפ םירָא ןייז טימ

 ,דמאז ןוא ןייטש ,ביילברעביא ןרעביא

 ליק ןוא רָאלק ןקוקרעטנורַא

 ,ליטש -- למיה רעכיוה רעָאלב רעד יו

 טיה רע ןוא טשינ טזָאלרַאפ רע ,ןיינ
 ,דימיטיוט ,קנארקיטיוט טּפָאלש סָאװ קלָאפ ןייז
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 רעציראק רעד

 ,לוש א טָאהעג טָאה בוט םש לעב רעד

 ,לוש ַא -- רעװַאלצַארב רעד ,רעוועשטידראב רעד

 ,דיגמ רעשטירעשזעמ רעד ,רעילָאּפינַא רעד

 ,םידיסח החּפשמ ןייז רַאפ לוש ַא -- רעכעלטיא

 ,לטחניּפ 'ר ,רעצירָאק רעד רָאנ

 ,דיא רעטסליטש רעד ןוא יבר רעטסליטש רעד

 ,ּפָארַא .גרַאב סקירדינ ַא לכעלוש ַא טאהעג טָאה
 ,םידיסח להק ןייק רָאפ טשינ ,הדע ןייק ראפ טשינ

 ןדיא עלַא רַאפ -- לכעלוש ַא רָאנ

 ןדיא עלַא רַאפ -- לכעלוש עטסנעלק סָאד

 :טניימעג טָאה סע

 ,דמערפ ןופְז ָא טמוק סָאװ ןדיא ןדעי רַאֿפ
 -- ,ןדיא ןגָאז ןגעלפ ַא - יוזא ,סנ ַא יװ זיא

 טריפעג ןײלַא ענייז סיפ יד םיא ןבָאה

 ,שדגהו שודקה רעצירָאק ןֹופ לכעלוש םוצ

 ,ןגיוא ערעייז טימ ,דוסב ,ליטש ןעשטּפעש ןגעלפ ןדיא ןוא

 ;ןֿפַאכרעד טרָאװ ַא טשינ הלילח לָאז רעיוא קיטייז ןייק

 םשה הצרי םא טעװ דוד ךלמ חושמ זַא

 ,םוקמ רעזנוא ןוא ןשינעלגָאװ ענייז ןופ ןעמוקּפָארַא

 ,געו ןטלַא ןטימ ןזָאל טעכיוא ךיז רע טעוו

 ןָאט שוק ַא לדיטשייב עטשרע סָאד ןוא

 ,ןענעוואד בירעמ-החנמ ןטשרע םעד

 ,לבלוש ןקירעדינ ןיא רעצירָאק סחנּפ 'ר ייב
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 גנַאלק ַא

 ,תמא ,תמא
 .סױרַא םוק
 ,סױרַא םוק
 .ךיז םעש םענ

 ,תמא ,ןגָאלשרעד טזיב וד ביוא

 ,תמא ,טקידנואוורַאפ טזיב וד ביוא

 ןטלָאשרַאפ טזיב וד ביוא

 טלגאוורַאפ טזיב וד ביוא

 .תמא ,טּפשמ'רַאפ טזיב וד ביוא

 .ךיז םעש טינ ,סיורא םוק

 ,תמא ,ןגיּפשראפ טזיב וד ביוא

 ,תמא ,טקזוחרַאפ טזיב וד ביוא

 תמא ,טרעטסניפרַאפ טזיב וד ביוא

 ,סיורא םוק ,סױרַא םוק

 ,ךיז םעש טינ
 ,ןטַארַאפ טזיב וד ביוא
 ,טגיטלאווגרַאפ טזיב וד ביוא

 ,תמא ,טעקוהרַאפ טזיב וד ביוא

 ,סיורא םוק

 ,ךיז םעש טינ

 ,טמא ,תמא
 ,סיורא םוק
 ,סיורא םוק
 .ךיז םעש טינ

 ,תמא ,הסיפת ןופ סיורא םוק

 ,תמא ,טייקסואימ ןופ סױרַא םוק

 ,ןומא ,רעיורט ןופ סיורא םוק

 ,תמא ,קילגמוא ןופ סיורא םוק

 ,סיורא םוק
 ,סיורא םוק
 .ךיז םעש טינ
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 ,לקניוו ןופ סױרַא םוק

 ןעלּפמעט אמט יד ןופ
 ,שֵא סנפיוה יד ןופ סיורא םוק
 ,תוחבזמ אמט יד ןופ

 רעיוט ןופ סיורא םוק

 ןרעיה טוט דש רעד ואוו
 ןגיניק טוט דש רעד ואוו

 .ךיז םעש טינ ,סיורא םוק

 ,חמא ,רעקנַארק ַא סיורא םוק

 ,תמא ,ןלייה ךיד רימ ןלעוו

 ,תמא ,רעכיילב ַא סיורא םוק

 ןקרַאטש ןוא ןעמירַאװרעד ךיד רימ ןלעוו

 ,טפַאשקנעב רעסיורג רעזנוא טימ

 ,ןבלאז ךיד רימ ןלעוו
 תמא ,ןעניורק ךיד רימ ןלעוו

 ,ךלמ ןטסנעש רעזנוא רַאפ

 ,תמא ,סיורא םֹוק
 .ךיז םעש טינ ,סיורא םוק
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 רימ זיא ביל

 ןטעבעג לזמ ןיימ ףיוא םורפ טָאה עמַאמ ןיימ

  .טרעהעגוצ ךיז אמתסמ טָאה טָאג ןוא

 ןבילברַאפ ןצנאגניא רשפא ךיא טלָאװ טשינַא

 ,דרע רעטנלע רעד ףיוא רעקנַא ןַא ןָא

 ,לקניוו קיאור ַא :שרעדנַא יז טָאה טניימעג
 ?ךָאנ סָאװ -- דניק ַא טימ בייוו ַא ןוא ביטש ַא

 ,תבש סטָאג ןטיה טייקמורפ טימ לָאז ךיא ןוא

 .ךָאװ ןיימ ןטיה רימ דסח טימ לָאז טָאג ןוא

 ,סכָאװטימ ,סקיטנאמ יד .רע טיח םתסמ ךָאװ ןיימ
 .ךיז ןטלאה רָאנ ןעלכיורטש ייז ,ןעלקַאװ ייז

 רעטסנעפ ןעָארג ַא ךרוד טױרַא טקוק תבש רעד ןוא
 ,טכיל ןוא טנעה עקיטכיל סעמַאמ ןיימ ףיוא

 ןטעבעגסיוא טָאה יז סָאװ לזמ סָאד ביל זיא
 ,טוג רעייז רימ טסַאּפ סע -- ריִמ רַאפ טָאג ייֵב

 ןקעטש ןייז רעלטעב םעד טסַאּפ סע יװױזַא
 .טוה רעטשטיינקעצ ןייז -- ןַאמירַא םעד

 רעדורב ערעדנַא עניימ טסַאּפ סע יוויוזא ןוא
 .ייז זיא ליואוו יו --- ךיא יו טשינ ןייז ןלָאז

 טײקנרָאלרַאפ-טלעוװ ןיימ ןיא לָאמַא ךיז עזרעד ךיא ןעוו

 ,ייווצ ןלייז עקרַאטש עניימ רימ ייז ןענייז

 טלקַאװעצ ןבעל ןיימ ןעוו ,ףיוא ךימ ןטלאה ייז ןוא

 ןייגוצ שיט ןיימ וצ עצלָאטש ןעמוק ייז ןוא

 תובָא עמַאמ-עטַאט ןגעו רימ וצ ןדער ןוא
 .ןילַא ןייז טשינ ןופ המכח יד רימ ןענרעל ןוא

 -- ןלייז עקרַאטש ייווצ -- רימ ןבעל ןעייטש ייז ןוא
 .טייקיבייא רעד ןוא טלעוו רעד וצ רעיוט ַא

 ,קישַאד ןשיטעַאּפ םענעכַארבעצ ןיימ רעטנוא ,ךיא ןוא
 ,דייר עטושפ ערעייז ןופ טסיירט רעד ןיא ןָא ךיז ֿפַאכ
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 טקידנואוורַאפ

 יןעלמעזעג עסיורג ןיא ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 ,רעקלעפ ןוא ןדניזעג טימ רוד רעצנַאג ַא

 ןענָאפ עטסקיברַאפ יד טימ טרעטַאלפעג ןבָאה ריִמ

 ,םענמיה עטסקיטכיל יד ןעגנוזעג ןבָאה ךימ

 -- .ןעמירגליפ עקיביולג-םורפ ןעוועג ןענייז רימ

  ףחישמ ןעײרפַאב ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 ןעמוק ןייז ףיוא טרַאװעג ןבָאה רימ טשינ

 .סרעזנוא ףיוא טרַאװעג טָאה רע רָאנ

 .ךלמ רעזנוא ,ראה רעזנוא ןעוועג זיא רע

 ,חוכ רעזנוא ןוא טביולגעג רימ ןבָאה םיא בילוצ

 .טלקניפעג הכשחמ רעזנוא טָאה םיא בילוצ

 דותע רעד טמולחעג זנוא ךיז טָאה םיא בילוצ

 .בוטמוי ןייז וצ טיירגעג ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ןעגנַאפעג ןעמונעג םיא טָאה אנוש רעד רָאנ

 ןדנובעג ןטייק ןיא םיא רע טָאה רעירפ

 טקידנוַאװעצ ןוא ןגָאלשוצ םיא םעדכָאנ

 .דבע ןייז רַאפ טכַאמעג םיא םעדכָאנ ןוא

 .ןעגנַאפעג ןעוועג זיא חישמ זַא ןוא

 ,טפַאשטכעגק ןיא ןעוועג עלַא רימ ןענייז

 .רבדמ ןופ רוד ַא ןרָאװעג ןענייז רימ ןוא

 ,טרעיומרַאפ ןענַאטשעג ןענייז ןצינערג עלַא

 .טרעיוהעג םוטעמוא ןבָאה ןלזג ןוא זיּפש

 .טזיילעגסיוא טשינ ןחישמ ןבָאה רימ

 ,םולחוצ טכַאנ ןוא גָאט זנוא טמוק רע

 ןטייק ענייז ןוא ןדנואוו ענייז זנוא טזייוו דע

 למירד ןזייב רעזנוא ןופ ףיוא ךיז ןּפַאכ רימ וזוא

 .ןדנואוו ןיא ,ןטייק ןיא ץלַא ןעעזרעד ןוא

 ,סהליפת יד ןוא סענמיה יד ןוא ןענאפ יד

 .ןדנואוו ןיא ץלא -- ןרָאי יד ןוא טלעוו יד
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 הוואג לעב רעד

 :שטאכ גָאט ןיא לָאמיײרד טגָאז סָאװ שטנעמ ַא
 ,טכערעגמוא ןיב ךיא ,טָאג ,קידלוש ןיבכ

 ,טייצלַאמ ןרעגָאמ ןייז ךילדירפ ןסע געמ

 .דרע רעטרַאה רעד ףיוא קיאור ןפָאלש ןוא

 ןקערש טינ םיא טעו םולח רעזייב ןייק

 .טימעג ךילרע ןייז ןטכַארט טעװ סטוג ןוא

 ןעמעשרַאפ טינ גנוצ ןייז םענייק טעװ לָאמנייק ןיא
 ,דירָאי ןופ סאג ןיא טינ ,הביסמ בוטש ןיא טינ

 םינפוא טנזיוטנעצ טָאה ןטש רערטיכ רעד
 .טולב ןסיגרַאפ וצ ןוא החיצר ןליּפש וצ

 ,רעטרעוו טימ שטייב ַא רע טיג הוואג-לעב רעד
 .טור עקיטפיג א זיא טרָאװ רעדעי ןוא

 ןטָאש ןייז ןוא ךיז רָאנ רע טעז דימת לייוו

 ,טָאז םיא טכַאמ סע ןוא לופ זיא ברָאקטיױרב ןייז

 ,טעקַאנ זיא המשנ ןייז רָאנ ,טצישעג זיא ףוג ןייז

 .טָאלבנגיײפ ַא ןָא ןוא ליוה ןוא טעקַאג

 ןרָאװעג טלעוו יד ןיוש זיא גרַאבטסימ רעקיטולב ַא

 גנאל יװ סייוו רעוו ןוא ריא ףיוא ךָאנ טייר רע לייוו

 ןעמעשרַאפ ,ןסואימרַאפ רוד ךָאנ רוד טעוו רע
 ,גנאגרעטנוא -- ןדיינש ןוא ןרעקַא ןוא ןעייז

 ןביולג סקידצ םעד ךיוא ,בורח טרעוו ץלַא ןוא
 .ףור סאיבנ םעד ןוא ןדייל סקידצ םעד

 אמט ,קיקעלפלעג טרעוו ןוז רעד ןופ טכיל סָאד
 ,ףיג םענעפירט ןייז ןופ סטעפ סָאד ןָא טריר יז ןעוו
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 שינע כייצרַאפ

 דלָאג ןייק ָאטשינ ,ןבעלסיורג ןייק ָאטשינ

 ןלָאצַאב ןבעלטסָארּפ עגר ַא לָאז סָאװ

 טלָאמעג םורפ טָאה טדנארבמער יוז !רעדנואוו ןייא

 .ןלָאט יד ןופ לגרעב-לזניא ןפיוא טרָאד לימ יד

 דנַאר-לגילפ ןרעביא ןוז עטעּפש יד טלַאפס יו

 .סנטָאש ןלַאש עליק יד ךיז ןטיײרּפשס ןוא
 טנַאה רעטמעשרַאפ רעד ןיא סנ רעבלעז רעד

 ןדַאנעג סטָאג ןשטנעמ םנופ טרעלטעב סָאװ

 ,בייל ןיימ ןופ רעיורט ןרָאג טימ ביל עדייב בָאהכ

 ,ןזיילוצפיוא ךיז זיב םישוח עניימ עלַא טימ

 ,ביירשכ סָאװ טרָאװ תמא ךעלטיא ייב רעווש ךיא

 .ןטסיירט וצ זיולב ָאד ןילַא ךיז טשינ ביירשכ זַא

 טָאה סָאװ ןכילטיא ןעניזניא בָאה ךיא

 ןעמירק וצ זיא סע ןעוו קילגמוא סָאד טאהעג

 ,טָאג ןטעברעביא וצ יוזא יװ טשינ טסייוו ןוא

 ,ןומידקנ ןקילײה םוצ טשינ טירטוצ ןייק טָאה ןוא

 גראב ןפיוא ןבילקעגפיורא טרָאד ךיז טָאה סָאװ

 .לכיה ןייז וצ ןריפ ךעלפערטלמרימ טנזיוט ןוא

 קרַאמ ןיא דָאר ַא וצ ןעגנודרַאפ ָאד זיא רע ןוא

 לכשילזמ ,הרובג:לזמ םיא טלעפס ןוא

 .ריא ןופ ךיז ןעיירדוצסיורא יוװ ןסיוו לָאז רע

 רירטסיגערַאפ ,ץירק ךיא ?וט סָאװ ,ךיא ןוא

 ,דיל םניא תועשר רעדנילב רעזנוא ןופ לייט ַא

 .טיִנ לזמ ןייק ךיוא ךיא בָאה ,סרעסעב סעּפע וצ
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 ר י מ

 תוליבַא עפיט זיא קלָאפ ןיא זנוא ייב

 ןָא טשינ ךיז רימ ןעוט ןצרַאװש ןיא רָאנ
 ,תולילב ,טעּפש זיא ךוב ןיא זנוא ייב

 ןָאפ רעזנוא טשינ טגנעה טסַאמבלַאה ןיא רָאנ

 ןברק ןסיורג רעזנוא ףיוא ןעמענ רימ
 .ןיײרַא לוש רעזנוא ןיא ליטש םיא ןנָארט ןוא

 ןברַאטש קילייה ןייז -- רעביא םיא ןטעב רימ
 .ןייז ןבעל רעזנוא טימ טנוב ןקילייה ןיא טעוװ

 ,הטימ ןייז ּפעק יד רעביא ךיוה ןגָארט רימ
 ,טמעשרַאפ טשינ ןוא רעמינּפ ענעפָא טימ
 הטיחש רעייז ךָאנ ןברק רעדעי רעזנוא
 .דמעה ןדייז טקיטולברַאפ ספסוי טגָארט

 ןדנובעגנָא ָאד ןבעל ןיא ןביילב רימ ןוא
 ,טמעלקרַאפ רעצ רעזנוא טייקיבייא רעד ןיא ןוא

 ןדנואוו טימ ןָאפ יד ,ןָאפ רעזנוא ןוא
 .דמעה טקיטולברַאפ ספסוי רעזנוא זיא
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 ט כיל

 ,טעב ןיימ רַאפ ןעזרעד רעדיוו ךיד לעווכ

 ,ןגיוא יד ןכַאמרַאפ ןעמוק רימ טסעוו

 טעּפש עכילדירפ ןוא עליטש טציא זיאס
 .ןגייווש קידנביולג ןוא קילייה טציא זיאס

 ,רימ רַאפ יודיוו ןייק ןגָאז טשינ טספרַאד

 ,םיששמ ענייד סייוו ןוא ןבעל ןייד סייווכ

 ריט ןייד ייב טָארט םנופ ביוטש םעד ןופ
 .ןזיולק יד ןיא טָאג ןייד רַאפ ביול ןזיב

 -- ,ברַאק רעדעי ,שטיינק רעדעי ,דייל ןייד ןוא

 רעדיל ענעדלָאגניג ןיא טפירש רערָאלק

 -- ברַאג ַא ןיא ףיונוצ עלַא ייז םענכ

 ,רודיס סטָאג ןיא גנַאזעג"ןעגנַאז ַא

 געט עלַא ,רָאי עלַא וטסָאה סָאד

 .םיליהת ןוא תוליפת םיא רַאפ טיירגעג
 גערב ןטייוו-טלעוו םייב ברעמ ןיא טרָאד

 .ןליטשרַאפ רעיורט ןייז ליוו ,טעב ןוא טציז

 ,ךיל ןייד ןופ טרָאװ ךילטיא טגערפ רע ןוא

 ןדישַאב םיא לָאז יז -- הרוש רעדעי

 טימעג שרעדניק ךָאנ זיא דיל ןייד רָאנ

 ןדייז ַא ןופ רעצ רעטקינײּפרַאפ ןוא

 טעבעג טימ קירוצ םיא טגערפ סע ןוא
 ?המל :ענעמונעצ סמערָא ןוא

 טערט טייקלקנוט יד יװ טרעה רע ןוא

 .המשנ רעדימ ןייד רַאפ טסיירט טגָארט ןוא

 העש רערעטסניפ רעד ןיא ךיא ןיב סָאד

 ףגעקטנא ןעמוק ריד לָאזכ טרַאװעג באהכ

 ָארג ןוא -- שילגניא ךָאנ זיא ּפָאק ןייד

 טנגטזעג ךיז טסָאה וד יו גנאל ןיוש ןוא
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 ירפרעדניא ףיוא טליּפש סָאװ קילג ןטימ
 .רעיולב ַא לגיופ ַא יו ביוש ןייד ןיא

 יינק יד ףיוא םורפ ךיז טלעטש טנַאװ רעדעי

 רעוא טציּפשעגנָא ןַא -- לקניוו ךילטיא

 דיל ריא טליּפש טלעוו יד יו טרעה ןוא

 .ןליימ רעטנזיוט רעטנזיוט רַאפ יו

 טילב ןוא קילייה טילב טייקנייש יד ןוא
 .ןלייצרעד וצ ביול ןוא רעדנואוו רָאנ

 ,גערב ןרעדנַא םייב ןיוש טזיב --- וד רָאנ
 .ןקירב עלַא םָארטש ןלעקנוט ןפיוא

 געט עטצעל-טצעל יד ךָאנ טשטנעב וד ןוא

 ,ןוקית ןקיביײא ןַא ייז טסיג ןוא
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 טעּפש רעגייז

 טַאהעג לָאמַא בָאהכ סָאװ ץלַא
 .ןעגנַאגעגקעװַא רימ ןופ זיא

 טנַאװ ןפיוא --- םולח ןיימ ןוא

 .ןעגנַאגעגסױא -- רעגייז ַא טגנעה

 טנידעג רע טָאה גנאל ןרָאי

 ,ןטָאט ,ןעמַאמ ,ןעבָאב-עדייז

 טַאלברעּפיצ ןלעג ןייז ףיוא

 ןטָאש רעביוט ַא דימ ךיז טיירפש

 ,טנַאװ ןופ ּפָארַא טינ םיא םענכ

 .ןעגנעה רע לָאז --- השורי ַא

 -- ,בוטש ןיא ןייֵלַא םיא טימ ביילבכ
 .ןעקנעדעג ןֹוא ןענָאמרעד ךיז

 ,רימ ףיוא טקוק רע ,םיא ףיוא קוקכ
 ןגייווש ןיא ךיז ןעײטשרַאפ רימ

 ןיוש טלמירד ןוא דימ זיא רע
 ןגילנפָאלש ךיז טעּפש לעװ ךיא

 בוטש םורַא טייקליטש יד רָאנ

 .עביל ןוא עמירַאװ ַא זיא

 ,בוטש עניילק עכילרעדנואוו

 .רעביטש עלַא ןופ טעטסמירָא

 רוד םנופ רעטסטעּפש רעד .,ךיא

 .ןעגיואוו ןבילבעג ריא ןיא ןיב

 ,טנַאװ ןרעטניה ןלירג יד יוװ ןוא
 .תונורכז ךיז ןעדוס ךיא רעה
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 לָאט ןבורח ַא ןיא

 .א
 .ףָאש ןייק טשינ רעמ טָאה ךוטסָאּפ רעד

 ?ןייג ,ישכוטסַאּפ ,וטסעװ ןיהואוו

 ,ףרָאד ןבורח םעד ןיא ןייג לעווכ

 ןףייטש ַא ךָאנ טזָאלעג טָאה םַאלּפ רעד

 ,העש ַא ךָאנ העש ַא ןציז לעווכ

 ,טלעוו רעד ןיא יוזא ןקוק ןוא
 !אד ךָאנ ָאד רימ ץוח ךָאנ זיא רעוו

 .טלעוו יד ןוא ןוז יד ןוא גָאט רעד

 ,טייוו רעייז ,טייוו זיא רע ?טָאג ןוא

 .לוק ןיימ טשינ טרעה רע ןוא ףוד ךיא

 טייצ יד ָאד םוא טייג קידייל ןוא
 .לָאט םנופ זָארג סָאד טרעוו לעג ןוא

 / .סיוא רָאנ ךיז טכַאד רימ ?לגיופ ַא

 ? סָאװנופ ? ןענַאװנופ ? ןטָאש ַא
 ,זיוה קיד'הברוח ַא זיא טייצ יד
 זארג ןקורט טלעגרַאפ זיא טייצ יד

 ?טניואוועג לביטש םעד ןיא טָאה רעוו

 ?גערב םייב ןטייווצ םעד ןיא -- רעוו ןוא

 טנייוורַאפ לביטש םייב טייטש טייצ יד

 יגעט ענעשָאלרַאפ עריא ףיוא

 -- !לַאטש ןיא ןטלַאהַאב ךיז רעוו טָאה

 ?טגעװַאב ךיז טנַאװ ַא ָאד טָאה טשרע

 ,לארטש רעשלגניא ַא זיאס .לאוטש ַא

 .קעװַא דלאב ןוא ןָאטעגילפ ַא

 ,םייל ןופ סעברוה יד ףיוא קוק ךיא

 .ׂשא ןופ ןוא ביוטש ןופ סנפיוה יד
 םיוב רערעטסניפ-טיוט רעד ןָא ךימ טקוקס

 .סַאג עטנלע-טיוט ,עדימ יד ןוא
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 .ףױא ךימ ביוה :ךַאד ןייק טשינ טעב סע

 ,סיוא ךימ ךיילג :טנַאװ ןייק טשינ טעב סע

 -- ףיוה ןבורח ןפיוא םיוב רעד

 .זיוה ןדנילב-טיוט םייב הבצמ ַא

 ןייא רעקירעדיג ךָאנ ךיז טגייב טא
 ,טייז רעד ייב םיוב רעד ןוא בוטש יד

 ןייטש ןרעטסניפ ןפיוא -- ךיא ןוא
 ,טייוו ליימ טנזיוט ןיב ןוא ָאד ןיב

 יב
 ,קעװַא ןיילק-ןיילק יוזא לעווש ןיימ ןופ טזיב וד

 ,ליטש עטייוו --- טָארט ןייד ןוא ןיד ,ןיד -- ןטאש ןייד

 קעלפ רעלעקנוט-ביוט רעיורג ַא ןטָאש ןייד

 .ליק ןרעו געט יד ןוא פָא טייג רעמוז רעד ןעוו

 ,טלעק עכילמייהמוא ןוא ןעיינש ןָא טגָאז טניוו רעד ןעוו

 .געו ןיא ץעגרע ןכוזסיוא ךיד ןוא ןייג ךיא לעוװ

 ןופ סיורג רעד ףיוא ,דרע רעד ןופ טייוו רעד ףיוא

 טלעוו רעד

 .גערב ןייק טשינ טסעז וד ןוא םורַא קיבייא וטסייג

 ,טנַאה עשרעדניק ןייד טכיילב ןוז-ןוא-ןקלָאװ ןכרוד

 ,טייוו רעקיטניוו רעטעשזדנַאלברַאפ ןיא ףור ןייד רעהכ
 ,דנַאל םנופ ָארג ןפיוא טסברעה ןופ רעיורט רעד טזיב

 ,טיױר ןטרעטסניפרַאפ ןטצעל ןופ גייווצמייב ןפיוא

 ;ךייט ןופ םעטָא ןקיטסָארפ ןרעביא טניוו רעד זיב
 ;דלאוו ןיא ןלַאפרַאפ שרעדניק טרעוװ סָאװ טכַאנרַאפ רעד

 ךייט ןיא טעיאטרַאפ טרעװ ןוז ענעדלָאג קנוַאו ַא

 ,טנַאװ עטלַאקדָארג ריא ,עכיג ריא טיוב טכַאנ יד ןוא

 ,ביוש רעד ןופ יולב ןרַאפ ירפ ןביוהפיוא ךיז לעווכ

 .טלעהעצ טכיליינש ןיא ןטרָאג ןיימ טגילס :ןעזרעד ןוא

 ביוה עסייוו-רָאלק ַא טגָארט טױלּפ למייב םייב סָאד ןוא

 ,טלעוו רעד ןופ דיירפ רעקירעיורט רעד דובכל
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 ןַאמ טיוו טלָאוו

 ,הבחרה ןוא ןוז טייזרענעינופ

 --- ,גנע ןוא ָארג טייזרענעינופ
 איבנ רעטוג רעד ןאמטיוו טלָאװ

 .קנעש םעניילק ןיא ןעמוק טרָאד טגעלפ

 ,לדליש ןלעג ןטימ קנעש רעד

 ,ריב זָאלג ןדלָאג ַא -- לדליש ןפיוא

 לטניה עטַאלדוק-לעג ַא ןוא
 ..ףיט רעטיירב רעד ייב דימת טציז

 -- .,וצניהַא ןעמוק טגעלפ ןַאמטיװ

 -- טוג סע ןעקנעדעג ןשטנעמ

 קיצעביזנואסקעז ַא ןליּפש ןוא
 .טוה רעלעג רעד טימ רענלעז ןטימ

 ,ןלַאדעמ-רעּפוק הרוש רעד טימ

 ,טנַאה ,רעטכער ,רעקיצנייא רעד טימ

 ,ןלַארטש ,ןטכייל ןגעלפ רעמינּפ סנדייב

 ,טנַאװ יד ןעלקָאש --- ןכַאל סנדייב

 ,ןענואוועג ןוא טליּפשרַאפ ,טליּפשעג ןוא

 ,ריב רעזעלג ייווצ עלָאמש ד ןוא

 ,סמענורב ענעדלָאג עניילק ייווצ יו

 ,טרירעג טשינ טרָא ןופ ךיז ןבָאה

 ,עלופ ןוא ןרָאװעג קידייל

 ,סנ ַא --- ?ױזַא יו ?ןעוו

 ,ןלוטש ערעווש יד טימ ךרָאש ַא םיוק

 יזענ ענייפ יד טימ יצ ַא םיוק

 ,ףתֹוש סנאמטיוו איבנ םעד

 ןישרַאפ רעטסָארּפ ןייק טשינ ךיוא

 ;ףיטָאל רעגנאל רעד ?ןעמָאנ ןייז
 ,ןייצ ענעדלָאג ייווצ טנרַאפנופ

 ןלירב עָאלב רָאֹּפ ַא זָאנ ןפיוא
 .סגנאל ַא לרינש שיװָאכעטש ַא טימ

 ןליטש-שרעדניק ַא לרעטכעלעג ַא
 ,טקנָארק ַא ןוא סשרעדניק ַא
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 ,ןֿפוז ןרעטיב ןוא ןליּפש ןכָאנ ןוא

 ,ליטש עלייוו ַא ןביילב ייז ןגעלפ

 טנּפָארט עגנַאל יד סעצנָאװ יד ןופ

 .ליק ,קיאיוט רעטנורַא ןלאפ

 טנרעטש ערעייז ןעמענ טלמעד ןוא

 ,ךיוח ןרעטש יד יוװ קיטכיל ןטכיול
 ןרערט עקידיירפ ןיא טייקנייש יד ןוא

 ,ךיילב ,קיטנווא טייקנייש יד

 ,ןדייר רעייז ןיא טליּפשעג טָאה

 ,קעמ ,קונריב רעד סנטייוונופ ןוא

 ,ןדייב ייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה

 ,קעלפ רעטיור ַא זיא קַאב ןייז ףיוא ןוא

 ,ןעמואושעגסיורַא זיור ַא יו

 ,טניישעג ,טצנאלגעג טָאה זָאנ יד ןוא

 ,ןעגנוי סעקַאדושט ייווצ יד ןופ
 .טניירפ עטבילעג ייווצ יד ןופ

 ןסעומש עכילרעדורב ַא רַאפ סָאװ
 ,דלעפ ןוא טָאג ןוא טאטש ןגעוו

 ,ן'תור לרפס ןופ םיקוסּפ ענירג

 ,טלעצעג סוניבא םהרבַא ןופ

 ןבָאה םירבח עטוג ייווצ יד
 .ך"נת ןעגנוזעג קינייװנסיוא

 ןבָאל ךיז טגעלפ קעמ רעגנאל רעד
 ,ךַארּפש ןוא לוק רעייז טימ ןקיווק ןוא

 ןגיוא יד ןיא ןקוק ךיז ןגעלפ ייז

 ,טגָאטעג ןיוש טָאה סָאװ רעטסנעפ םייב ןוא
 ןגיובעג ןטייוצ ןרעביא רענייא ךיז

 ,טגָאזעג יודיוו ןוא הליפת ןוא

 ,ןעמונעצ ןָאדַאל ןטעקַאג םעד
 ,שטנעמ ןופ ןוא טָאג ןופ ןעמָאנ םעד ייב
 ,םענורב ןוא עקנָאל ןופ ןעמָאנ םייב

 ,טשטנעבעג זיא סע סָאװ ץלַא ייב ןוא
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 ,ןקלעװ ןוא ןסקַאװ ,ןענירג וצ

 ;בייל ןוא ביוטש ןופ טכורפ ןביג

 ,ןקלעמ ךיז ןזָאל סָאװ יק יד ייב

 ;ביוט ןופ רעטַאלפ ןכייוז םעד ייב

 ,רעלטעב ןופ ץראה ןכילרע םעד ייב
 ,ךס ןייק טשינ טלעװ רעד ייב טמענ סָאװ

 ,ךעלקערב ענעבילבעגרעביא ץוח

 -- ךַאד ןופ גערב םייב ןטָאש ַא ןוא

 ,העובש ַא ףיוא רימ ןביוה ץלַא ייב

 ?טסרעה ,טנעאנ קיביײא ןביילב ֹוצ

 ןעור ןעגנאגעג זיא ףיטָאל -- רָאנ

 ,טסברעה םענרעּפרוּפ ןופ ןטימניא

 ןעמונעג זיולב טאה ןכָאװ רָאּפ ַא

 ,ןייגרַאפ ןייז --- גָאט ןבלאה ַא ןוא
 ןעמוקעג זיא טכַאנרַאפ ,לָאמנייא ןוא
 ,ןײלַא ךַאד ןייז רעטנוא ןאמטיוו טלָאװ

 ,םינפ ןרָאװעג-רעטלע ןַא

 / .טנַאה רעגנַאל רעד ןיא לטיה יד

 ןעמונוצ דרָאב עגנאל יד שטָאכ
 ,טנַארבמעד ןקיליײיה ןָא טנָאמרעד טָאה

 ןגיוא עכילדירפ ןוא עטוג עדלימ
 דלָאג ןוא רעייפ ןופ תורכש יד ןוא

 םירוסי עצרַאװש יד טימ םענייאניא

 ,טלָאר-עג-רעטנורַא ןצראה ןופ

 ,לשיט םייב ךיז טצעזעגרעדינַא

  ,טקוטרַאפ ,ליטש טלמרומעג ןוא
 ?טבושירַאפ ךיז סָאװ ןיא ,טלַאװ רעטסימ
 -- -- טקוקעגמוא ךיז טָאה רע

 ,טלטניּפעג ןגיוא יד ןבָאה !ריב

 ,טנאה ןיא זָאלג סָאד ןטלאהעג גנַאל
 - ,טלטניוועג טָאה רעטסנעפ ןפיוא גנאהרָאפ רעד

 ,דנאל ןיא ןעוועג רעמוז-ירפ זיאס
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 .עטיירב יד ןעגנוטייצ יד ןעמונעצ
 .טירּפשעצ שיט ןצנאג ןרעביא

 ןדייר ןביוהעגנָא סעּפע םעדכָאנ ןוא

 דיר עשרעדניק ,עליטש -- ךיז וצ יו

 ,לשטנעמ ַא סעפע טקורעגוצ ךיז טָאה

 ,ריפ ,רעטירד ַא ,רעטייווצ ַא

 ןשטנעב ןעמונעג רעדיוו טָאה רע ןֹוא

 ,ריט רעד ןיא ןיירַא זיאס רעוו ןוא

 ןגיוצעג ןגיוא ענייז םיא וצ טָאה

 ,טקורעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןשיט יד ןוא

 ןגיובעג םיא וצ ךיז ןבָאה עלַא ןֹוא

 .טקוקעג םיא וצ ןבָאה עלָא ןוא

 ןעגנולשעג רעטרעוו ענייז -- עלַא ןוא

 ,לאווק טענעגייא ןייז ןופ ,ך"נת ןופ

 ןעגנולקעגסױרַא םיא ןופ טָאה סע
 ,טלארטשעגסיױרַא םיא ןופ טָאה סע

 ,תודגא ,תושעמ טלעוװו רעד ןופ

 יגנעל ןוא טיירב סעקירעמַא ןופ

 תודועס עמירָא יד ךיז ןבָאה ױזַא
 ,קנעש ןקירעדינ םעד ןיא ןגיוצעג

 ,ןכַארבעגּפָא ךיז ןוא -- ןגיוצעג

 ,טלעוו רעד ףיוא ָאטשינ זיא טייקיבייא ןייק

 ןבש רעסיורג-טלעוו רעטוג רעד ןוא
 ,טלשוו רעד ןופ סיורג רעד ףיוא קעוװַא זיא

 ,םוקמ ןרעטיירב ַא ןיוש ףרַאד רע

 .שיט ןרעגנעל ַא ןיוש ףרוָאד רע

 ןכש רעדעי טקנעדעג טָאה ָאד רָאנ

 ,זיא רע רעוו ןיוש טטואוועג ןוא

 ןעמוק ךָאנ לָאז רע זַא טפָאהעג ןוא

 .ןירַא ריט רעד ןיא ןוא לָאמַא
 לקניוו ַא ןיא טיירגראפ דימת טייטשט

 ,ןייו עלעסעפ ַא דובכ ןייז רַאֿפ
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 ַאקילָאמַא הנותח

 ,לדיפ קירעיורט ןליּפש רעמזעלק יירד

 .לוק ןטסליטש ןפיוא ןעלקייפ רעלקייפ ייווצ

 ,ךעלכיש ענרעבליז-יולב ןוא ,ןסייוו ןיא הלכ יד
 .לָאמַא-סָאװ רענעש ןוא רעקילייה טרעוו

 המותי רעד ןופ ץנַאט םעד ןצנַאט טעװ הלכ יד

 , טלַאטשעג לדייא:ןייש ןוא קנַאלש ריא ןיא ןיילַא
 טפאשביל ןייז ןטעב ןוא ןתח םוצ ןגייב ךיז טעװ

 .טלַאק ןגייווש טעוװ ןצרַאװש ןיא ןתח רעד ןוא

 ,םינומדק ןופ ץנַאט רעד ןריפ ךיז טוט ױזַא
 ,ןייגוצ רעדיוו טמוק ןוא ּפָא טייג הלכ יד ןוא
 ,ןטייווק למיזעב ןייז ןיא ךיז טקוקרַאפ ןתח רעד
 ,ןייש-קירעיורט זיא הלכ יד יװ טשינ טעז ןוא

 ,רעכיילב ,רעניד טרעוו הלכ יד יװ טשינ טעז ןוא

 ,טעבעג ןוא רעצ ןיא -- טנעה עטקערטשעגסיוא יד ןוא
 ,ךעלכיש ענרעבליז עריא סיוא טוט הלכ יד

 .טעז רע -- סיפ עקיטכיל עריא ןעז לָאז רע

 ןקילב יד ּפָא:טדנעוו ןוא טקוק רע ןוא טעז רע
 .טנַאה עטכער ןייז ענעשעק ןיא ןיוש טלַאה רע רָאנ

 ןתח ןרַאפ ּפָאק ריא קירעדינ טגיוב הלכ יד

 ,טנַאװ ןפיוא ןרעווילגרַאפ טנטַאש-הנותח יד

 ,ןעלדיפ יד ןליּפש רעקיריורט ןוא ,רעניד ןוא
 ,טרעהמ סָאװ םיוק:םיוק -- ייווצ יד רעלקייפ יד ןוא

 ,עקדוד ךוטסַאּפ ַא ןופ יוויוזא ןעלפייפ ַא ןוא
 .טרעלקרַאפ-קיטכַאנרַאפ ,לקניוו ַא ןופ ןָא טמוק

 ,ךיז ףיוא טשינ ינק יד ןופ טביוה הלכ יד ,הלכ יד

 ,טנַאה ןייז טרעטיצ עינעשעק ןיא -- ןתח רעד ןוא

 גנילצולּפ ןוא --- טרָאד-טיצ ןוא טרעטיצ ןוא טרעטיצ

 ,טנַאילירב ןטיור ַא טימ ךיז יז טלקניּפעצ

 ,רעדניק יד יוויוזא ךיז ןליּפשעצ ןעלדיפ יד
 .דיירפ טימ ןעגנילק ןוא ,ןכַאל ןוא ,ןעלכיימש ןוא
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 ,טרעביפ ,ךיז טלסיירט רָאג לקייפ רעקיצנייא ןַא

 דיילק ןסייוורָאלק ריא ןיא הלכ יד ,הלכ יד ןוא

 ןָאטנָא טוט ןתח רעד ןוא ךיז לוטש ןפיוא טצעז

 ,ךיש ענרעבליז-יולב יד סיפ סעשהלכ רעד ףיוא

 ןעגניר ןיא ןעיירד ןָא ךיז טביוה הנותח יד
 ,ךיגרעדפיוא סיוא טסקוו רעגנַאל רעד ןחדב רעד

 ןגָאז טמענ ןוא לוטש ַא ףיוא ףױרַא ךיז טלעטש ןוא

 טרעהעג טשינ סנױזַא -- ןעמארג טימ ןעגנילק ןוא

 ןקַאב יד ןעבָאב רעד ייב ןָא ךיז ןדניצס שזַא
 .דרעב יד סעדייז יד שירעליואוו ךיז ןטעלגס שזא

 ,ןכיד ערעייז ץלַא רעקרַאטש ךיז ןפייטש סע ןוא

 .גגירג ךיז ןעלבמָאבעצ ןעלטרַאג ענעדייז יד

 תורוש ןיא ,תורוש ןיא --- סעדייז ןוא ,סעבָאב ןוא

 ,גניר ַא ןיא גניד ַא -- תורוש ךָאנ תורוש ןוא

 ןטימ ןכעליירפ ןיא הלכ ןוא ןתח ןוא

 ,דלָאג ןוא רעבליזיץלַא ןעמארג יד ןעגנילקס ןוא

 ,רעדניק עשידיא עלַא ייב !הנותח ַא
 ,טלָאװעג ןָאטנייש ןוא ןָאטסטוג ריִמ טָאהס רעוו

 ןשטנואוװעג עטסדנימ סָאד רימ טָאה סע ךָאנ רעוו

 ןָאפעקירָאיַאק ןיוש ףיוא-טיולב רעטסנעפ ןיא

 ןשיט עשהדועס יד ייב ליטש טרעו עגד ַא

 ןָאה ַא ןופ יירק רעד ןסיורדנופ ןָא טילפ א ןוא
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 ט ד נ ַאר ב מ ע ר

 ,םוטכייר אמט סָאד ןעקנערקסיוא וצ

 .-- ,טנַאה רעטסוּפ ַא ןופ גונעת םעד

 ָאד טבעלרעד תוכז ןכיוה ןימ ַאזַא

 .טדנַארבמער רעלעדייא רעד רָאנ טָאה

 רעלטעב ןשיוװעצ ןעמוק ןענָאק וצ

 + ןַאמ ןטסלפש םעד ןבײלקּפָא ןוא

 ןטסליטש םעד ןוא ןטסקיטעמוא םעד

 ,ןַארַאפ ייז ןשיווצ רָאנ זיא סָאװ

 רעמַאק ןיא ךיז וצ םיא ןעגנערב ןוא

 :טכַארט-תוכלמ ןיא םיא ןָאטנָא ןוא
 ,עכיוה א ,ענעדלָאג ַא ןיורק ַא

 ;טכַאמעג ןילַא טָאה רע סָאװ דרעווש ַא

 עטיירב יד דרָאב ןייז םיא ןעמעקעצ

 ,טנַאלַאג ,ייווצ ןציּפש עפרַאש ןיא

 ! גיניק :ךיז ינק יד ףיוא ןלעטש ןוא

 .דנַאל ןטסנעש םענופ גיניק ןיימ

 ןעניד וצ טיירג ריד ,טכענק ןייד ןיב ךיא
 ,טנַאלַאט ןיימ ןוא ןעלזנעפ עלַא טימ

 ,ןבױַאֿפ עכעלרעדנואוו עלַא טימ
 ."טדנַארבמער ןייד ,רעניד ןייד ,טכענק ןייד

 ,ןדָאב םעד וצ זיב טגיונרַאפ ךיז ןוא

 ,טלעטשעגטיוא םיא רַאֿפ ךיז ךיילג ןוא

 ןגיוא ענייז ןופ ןעלקניוו יד ןיא ןוא
 ,טלעהעגפיוא ןעקנופ ייווצ ןְבָאה

 ערטילַאפ יד דלַאב טנַאה ןיא םענ ַא

 ,טגײלעגנָא ןברַאפ טימ קידיקיד

 ,ךיז טקובעג ינק ַא ףיוא רעדיוו ןוא

 ,טגיינרַאפ ךיז גינעק ןרַאפ ןוא

 ,ןבילבעג טכַארטרַאפ ליטש םעדכָאנ ןוא

 ,טנָאה סרעלטעב ןפיוא ךיז טקוקרַאפ
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 | :עגנַאל ַא ןוא ערַאד ַא טנַאה ַא

 וטדנַארבמער טנאה רעד ףיוא וטסגָאז סָאוװו

 קיטשטסנוק ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא יו

 קילב ןייז ךיז ןטינשעגנייא טָאה
 ,סנטייוו-רעד-ןופ ןטָארטעגּפָא טָאה
 ,קירוצ ךיז טרעטנענרעד דלַאב ןוא

 ןבָארגעג ךיז טָאה גיוא עפרַאש סָאד

 ךָאנק-רעגניפ רעדָא ןדעי ןיא

 טרעױרטעגסױרַא טָאה טיוה רעלעג רעד ךרוד
  .ףךָארב ןוא רעצ רעטעײטרַאפ-עגנַאל ַא

 ,רעטנענ ןעגנַאגעגוצ זיא טדנַארבמער

 ,טנַאה ןיא טנַאה ערַאד יד ןעמונעג

 ;ןגיוא ענייז וצ ןגָארטעגוצ יז

 ! טדנארבמער ,טנַאה רעד ףיוא וטסגָאז סָאװ

 ,טלכיימשעג טָאה רעלטעב רעטלַא רעד
 לָאּפוק-דלָאג ןטימ ּפָאק םעד טגיוועג
 .דובכ ןופ ןכייצ ןיא ,ןָאטעג-בייה א
 ,לָאטש ןעָאלב ןופ דרעווש עניד יד

 ךעלעמַאּפ טנַאה ערַאד יד טָאה טדנַארבמער

 טראצ ןפיל ענייז וצ ןגָארטעגוצ

 ,ןבעגעג שוק ןכעלרע ןַא יז ןוא
 ,טכַאלטג טָאה גינעק-רעלטעב רעד

 "!טעברַא רעד וצ ,ךלמ ,רעטציא ןוא ,,

 גנֹורּפש ַא ןָאטעג לזנעּפ סָאד טָאה'ס ןוא

 טעּטָאקעגנײרַא יולב ןעלקנוט ןיא ןוא

 .קנופ םענעדלָאג ַא ןוא קנופ ןטיור ַא

 .ןדנוצעג ךיז טָאה ברַאפ טימ םרַאפ ןוא

 .טליטשעג ךיז טָאה ברַאֿפ ןיא ברַאפ ןוא

 םינּפ קירעיורט סגיניק ןטלַא םעד
 ,דלימ ןוא ךיילב ןכָארבעג ךיז טָאה
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 ןגיוא עדימ סגיניק ןטלַא םעד
 ,טילגעגפיוא שילגניי גנולצולפ ןבָאה

 ןבילבעג ןייטש גנולצולּפ זיא טדנַארבמער
 ,דימ זיא טכענק ןייד ,גיניק רעכיוה ןיימ,

 ,טעכיוא ןיוש טכענק ןייד זיא קירעגנוה ןוא
 .ןָארט םענופ רעטנורַא -- טציא ןוא
 ןעמוקעג זיא ןייוו-גָאטימ ןופ העש יד
 ."ךָאה-ןּפַאק ןוא טיורב-קינָאה ןוא

 ןסעזעג שיט םייב ןענעז עדייב ןוא

 .טיירגעג שיט םעד טָאה ַאיקסַאס ןוא

 ,לטנַאמ-טעברַא ןעָארג ןיא טדנַארבמער

 ,דיילק-תוכלמ ןייז ןיא רעלטעב רעד
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 גיוו ןוא דיל

 ,לגיּפש רעטצירקעצ ָא טנַאװ ןפיוא

 .קירטש רעקיד ַא -- ןקלַאב ןפיוא !

 ,לגיוו טלַא ןיילק ַא קירטש ןפיוא
 ,קירוצ --- ןיהַא םוא ךיז טגיוו

 ,לגיּפש ןיא טשינ ןעמ טעז םענייק

 .טינ םענייק -- לגיוו ןיא ןוא

 ןגיו ךיז םעד רעביא ךיא לעווי
 .דיל ַא טימ ןגיוװרַאפ ןוא

 ןעגניז ױזַא לעוו'כ ןעוו ,רשפא

 ריט ןכרוד טעוו טייהרעליטש
 עלעגניי ַא ןלעטשנײרַא ךיז

 .רימ וצ ןטערטוצ טעוו ןוא

 .ןעמענ םיא סיוש ןפיוא ךיא לעוו

 :ךיז וצ ןקירדוצ םיא ןוא
 ןעמעש טשינ ,עלעגניי ,ךיז טספרַאד

 ,ךימ ךָאד טסנָאק וד -- ,רימ ףיוא קוק

 ןגיוא יד ןבייהפיוא רע טעוו

 ,טכייפ ןרערט ןופ ךָאנ ןוא יולב

 ןגייוש טעװ ןוא ןקוק טעוװ ןוא

 ,ךיילב ןוא דימ ןוא קירעיורט

 ךעלעמַאּפ ךיא לעװ ױזַא ןוא

 קידנעלכיימש ןוא ליואוו ןוא טוג

 ךלוה ןטסיוו ןייז םיא ןָאטסיױא

 ,גיוו ןיא ןגײלנײרַא ןוא

 טשינרָאג טימ ןקעדוצ םיא ןוא
 ,ליואוו ןעמערַאװניײא םיא ןוא
 טשינרָאג ןטסיז םענופ רעסיז

 ,ליומ ןייז ףיוא ןשוק עניימ
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 ןעמעט עלַא -- ןשוק יד ןיא
 ,טלעוו רעד ןופ תוריּפ יד ןופ

 ןעמַאמ רעד ןופ טפַאשביל רעד ןופ
 .טלעוו רעד ןופ רעיורט ןזיב

 ןדע-ןג ןופ לּפע יד ןופ

 ,דָאס םענופ לשנייוו יד זיב

 ןדייז ןופ דרָאב רעסייוו רעד ןופ
 .טָאג ןופ דרָאב רענעדלָאג רעד זיב

 וליפא ןמירבדמ םעד ןופ

 ,סיז ןוא קַאמשעג ,טוג ױזַא

 ןליטש ןלעװ ןשוק יד ןוא
 .סיפ ןוא טנעה עדימ ענייז

 ןגיו םיא ךיא לעװ ױזַא ןוא

 ,דימ ןרעוו טעװ טכַאנ יד זיב

 ןגיוורַאפ ןיוש קיבייא ףיוא ןיא
 ,דייל ןיימ ךיוא ןוא ךיז ןוא םיא
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 רודיס סטָאג ןופ רעטעלב ַא

 קיטכעמ ןוא קרַאטש ױזַא ךָאנ זיא רעוו
 ,קלָאפ ןטָארטעצ ןיילק ןיימ ,ןייש ןיימ ,וד יו

 ,לארשי ,ךל המדי ימ ,ךל הוושי ימ

 ,טלייורעדסיוא ךיד ךיא בָאה םייוג עלַא ןופ
 .ּפָאק ןייד רעביא טײרּפשעגסיױא הכרב ןיימ
 ןקיליטרַאפ טשינ ךיד ןלעװ ןדרעוװש ערעייז

 גראב א רעביא שדקמ תיב ַא ןלעטשפיוא ריד לעװ ךיא

 ,ןקוב ךיז טייקילייה ןייד ןיא ןעמוק לעװ
 ,ּפָארט-םיױל טימ תוליגמ ענייד ןענעייל לע

 .ןתולג ױזַא ךָאנ ןָאק רעוו

 ,וד יו טלעוװ רעקיטולב רעד ןיא ןתולג יוזא ךָאנ ןָאק רעוו

 ,יח לארשי םע ןיימ טסיב וד

 ,עלהיח לארשי םע ןיימ

 .ףָאש לארשי םע ןיימ

 .וד ,טימעה םע סָאד טסיב וד

 .וד דימת ןוא וד רָאנ ,וד קר
 עקדוד סרעװעשטידרַאב ןיימ ףיוא ךיא עדוד סָאד

 .וצ ןומוּפ םענעגייא ןיימ וצ

 ,ןטלָאּפשעצ םירצמ טסָאה וד

 ,ןטלָאשרַאפ ןקלמע טסָאה
 ,טחרזמרַאפ ברעמ םעד טסָאה

 ,טמורדרַאפ ןופצ םעד טסָאה

 קיבייא טזיב וד
 .קיבייא -- למיה רעד יוו

 .טייצ יד יו קיזלעפ טסיב וד

 ביוטש רעד זיא קילייח
 .םמלוע תיב ןוא תורוד ענייד ןופ

 יוד לארשי קלָאפ ןיימ ,ילש לארשי
 .קלָאפ ןיימ ריד ןיא ביולג ךיא ,ביולג ךיא ,ביולג ךיא
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 טכיל -רוא

 ,ךירדמ ןיימ ,איבנ ןיימ ייז ,קלָאפ ,ָא

 ,רעטסיירט ןיימ ,רעפָארטש ןיימ
 ,בייל ןיייז ןיא ,ךיז ןיא ףיוא ךימ זייל

 .רעטזיילרעד ַא ןייז לעוו'כ ןוא

 ,טײקכַאוװש ןיימ ןופ סיוא ךימ סייר
 .הרובג ןייד ןיא ןייא ךימ דימש

 ,ךיל ןיימ טָאגּפָא ןַא יו ךערבעצ

 ,הרוש ַא רענייד רַאפ ךימ ךַאמ ןוא

 םוהת ַא ןיא יו טנעלע םענעגייא ןיא ןיב'כ

 ,ןעקנוורַאפ ןערעיוא יד רעביא זיב

 םס ןוא רעיורט םענעגייא ןופ ןיב'כ
 .ןעקנורטַאב ,ט'רוכיש'רָאפ

 ,קנַארק ןעמירקרַאפ רעטרעוו עניימ

 .ןעגייווצ עגידרענרעד ןערעוו

 ,טכיל ןעטנעלע רעייז ןיא ןייש ןענייז ייז

 ןעגייווש ןוא הור ךָאנ ןראג ייז רָאנ

 ,םיורג רעגיטכעמ ןייד ןיא ףיוא ךימ זייל

 ,תוטשּפ ןוא טײקטסָארּפ ןייד ןיא

 ףיורַא לעסקַא יד ףיוא רימ גנעה ןוא

 סעשטשַאנ עגילייה ענייד ןופ ךָאי םעד

 ,רוד ם'נופ תרשמ ן'רַאפ ךימ בלַאז ןוא

 ןעקסַאט וצ ןייז גנירג רימ טעוו'ס

 טלעוו רעד וצ ףױרַא גרַאב רעמע ענייד
 .עקסַאמ רעטסלעדייא ,רעטסכילרע ןיימ ןיא
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 ...!ןצ

 ,רעווש טּפשמ רעד טלַאפ'ס ןעמעוו ףיוא

 טלַאפ סע ןוא ןעקַאנ םעד ןייא טגייב

 ,דרעווש עטלַאק יד טולב ןעסייה ןיא

 ,טלַאק -- לרוג רעד יװ זיא רזג ןייז

 ,טייוו ,ןעליוהרַאפ ץעגרע טגיל דניז יד

 סָאמ ןייק טשינ ָאד טָאה רענייק רָאנ

 טייצ ןופ בעוועג סָאד ןעטסעמ וצ
 ,זָארג'ס ,ןרעטש יד יו זיא טייצ יד

 ,טרַאדרַאפ זָארג סָאד ,טלַאפ ןרעטש ַא
 .טינ ןעייגרַאפ ןרעטש ןוא זָארג רָאנ

 ,טרַאצ ןוא ךַאװש זיא בייל ןייד ,וד ןוא

 ,טינש ןץ'רעטנוא טברַאטש ןוא טלַאפ ןוא

 רךיּפַאּפ ףיוא ךיא ץירקרַאפ ראפרעד
 ,ביול ענעדלָאג ןייד ןייטש ַא ףיוא יו

 ריט ןיימ ייב ןוא ליד ןיימ ףיוא סָאװ

 ,ביוטש רעד ךוש ןייד ןופ זיא ןעלַאֿפעג

 טרעהעג םורפ ןעבָאה טנעװ עניימ ןוא

 גנַאל ןעקנעדעג ןעלעוו ןוא לוק ןייד

 ,רערט ןיא ןוא רעיורט ןיא טרָאװ ןייד

 ,גנַאגרַאפנוז ןופ טולב ןיא --- טרָאװ ןייד

 לעוװש ןיימ רעבירַא גָאט ןעדעי טזיב

 לעװ עדימ ַא יוװ --- רעקנַארק ץלַא

 ,ֿפָא -ןוא ףיוא -- ךייט-טסברעה ןופ גערב םייב

 .פָא יז טלעטש רעטניוו ןופ טנַאה יד ןוא
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 טוש 5

 . ,גנונּפָאה עניילק ןוא קילג ןעדלָאג

 .ןעדמערפרַאפ זנוא ןופ טשינ ךיז טסעוו

 ןעמוק זנוא וצ רעטייוו טסעוו וד

 ,לדמעה ןעטפיירטשעג דייז ןייד ןיא

 ןעטיירג ריד שיט ַא רימ ןעלעוו

 ,הדועס-טנעווָא רעליטש ַא טימ

 םילכַאמ ערעזנוא -- םירָא

 .עטוג ַא זיא טײקמירָא יד רָאנ

 .רעדירב ָאד רימ ןרעוו עלַא

 ,חביסמ רעזנוא טפַאשרעדורב
 טפַאשביל סיורג ןיא ךיז טגניז סע יװ

 ,רעדיל עטוג עכעלרע יד ןיא

 ןעסע ן'כָאנ ןוא ןעסע ן'רַאפ

 ,ןעכָאװ עגירעגנוה ןיא ןוא
 םירוסי ןיא ךיז ץרַאה סָאד טגייב'ס
 .ןכָארבעגנייא טשינ טרעוװ סע רָאנ

 ,הענכה ןיא ךיז ּפָאק רעד טנייב'ס

 ,ןביוהרעד ךָאנ ךיז טרעוו רע רָאנ
 רע רענעלק טעװ זייב סָאד ןעוו

 ,ןביולג רעקרַאטש טעװ דייל יד ןוא
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 ח יש מ

 .א

 ,ןורכיז רעד רצוא ןַא רַאפ סָאװ

 .רעיירטעג ַא רעטיה ַא ראפ סָאװ

 ןרָאי עטייוו יד ןיא ןָא-טדניצ רע
 ,רעייפ דימת-רנ םענעדלָאג ַא

 יאר טשינ רשפא ,ךיא יו ַאזא
 ןעמוקַאב ביל ןביולג טימ טנייה םעד

 ןהעש עליטש עניימ ןיא ביל בָאה

 .ןעמורברעטנוא ןוגינ ןטלַא ןַא

 ,ןדייז ןופ לוק סָאד םיא ןיא רעה'כ ןוא

 ,ןבייל רעטעפ ןופ ןוא ןטַאט ןופ

 ןדייש-ךיז ןקיביײא ןופ גנַאלק ַא

 .ןביולג ןופ גערב ַא ייב ןביילב -- ןוא

 רענייק ָאד טעוו טייקנייש יד-טא טא

 .ןעמענוצוצ ןגעוורעד טשינ ךיז

 עניילק יד געט יד ףיוא ןדירפ סטָאג

 ןעמערב יד רעביא ןוזנגרָאמ ןיא

 .ב
 ןשינעכעדעגטייוו ןופ טלעוו ןיימ

 .עטורַאב ַא קיביײא ןוא ןוא ךייר ַא

 ןשיט עטקעדעג סייוו ןעייטש טרָאד

 ,הדועס ס'חישמ ףיוא ןטרַאװ ןוא

 רעכיז ךיא סייוו ,ןעמוק טעװ רע זַא
 .רעדיל עניימ ךרוד ךרוד טנוגינ סע

 רעכיב טימ רוד ןצנַאג ַא רָאג ןופ
 ,רודיס ַא -- טלייורעדסיוא ךוב ךייא טרעוו

 ,רעדנואוו ןימ ַאזא ,טעשעג סנ ַא

 ,רעדנוזאב ,ןיילַא ּפָא ךיז טלייט רע ןוא

 -- ןפערט לָאז סנ רעטייווצ רעד -- טרַאװ ןוא

 ןענעפע םיא טעװ סָאװ טנַאה עקילייה יד
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 יג

 .ןעד יו ,יאדווא ,ןעמוק טעװ חישמ

 .טרעמעג ױזַא ךיז טָאה סטכעלש סָאד זַא

 ןעוועג ןגיובעג ןיוש עלַא ןענייז רימ

 ?ןעזעג זנוא טָאה רעװ -- ןגיוושראפ ןוא

 טנידעג טלעװ רעקרַאטש רעד ןבָאה רימ ןוא

 | ,טלָאװעג ןבאה עקרַאטש יד יו
 ,טניוו ןוא טסיוו סעלָאּפ יד ןיא ןגָארטעג

 .דלָאג קיליײה --- רעצרעה יד ןיא

 ןעוועג ןליפַא היח יד זיא ליטש ןוא

 .לעווש םייב ץַאק ַא -- לובג רעזנוא ןיא

 ?ןעזעג טשינ טָאה טרעוװ גיצ רעזנוא ןוא

 ,לעהיקידיירפ ןוא ןגייא ױזַא

 ,סַאג עטקורַאפ ,ָאטעג ןוא תולג

 .טייז םייב לוש ןוא רעביטש עניילק

 סַאלב ,קידרעטיצ ,הכלמ יד תבש רעזנוא

 .דייז ,טעמַאס -- ןעמערב עמורפ

 / טלָאװעג טלעװ עטרַאה יד טָאה סָאװ ןוא

 ?סניוועג קירעיורט רעזנוא ןופ
 טלָאצעגסיױא קיד'הענכה ןבָאה רימ

 זניצ םעד ,םעטָא ןוא ןטָאש ןדעי רַאפ

 ןייז ןיוש ןלעוו רימ ןוא ןעמוק טעװ חישמ

 .טרָאד ,ָאד -- הדע עניילק ַא

 ןייוועג ןליוהרַאפ ַא טימ עבָאב עטלַא ןַא
 .דרָאב רעטרעיורטרַאפ ַא טימ עדייז ַא

 ,רָאּפ ַא ךיוא רעדניק ,ךעלרעדניק ןוא
 .ןירַא טלעװו רעד ןיא ןגיוא עסיורג

 ,רָאלק שמוח ןסיורג םעד ןענרעל יז
 .ןייז ןענרעל סָאד ייז לָאז טנוזעג וצ
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 לייוו ַא ןענַאדנופ קעװַא ןעייג ייז

 ,טיירב רעייז זיא געוו-שמוח רעד ןוא

 ליימ טנזיוטנעצ רשפא ךיז טיצ רע

 .דיירפ ןוא רעדנואו סעקערטש עטייוו

 םיוב ַא טייטש ןטרָאד געוו ןטימניא

 ,דלעפ ןפיוא ןיילַא --- גנַאל ןוא רַאד

 ,םייה זיא םורַא טלעוו עצנַאג יד ןוא
 ,טלעוו רעד ןופ רַאה רעד זיא טָאג ןוא

 ןףעשעג םענייק טינ ָאד זייב ןייק ןיוש לָאז סע

 .דלעפ ןפיוא זָארג סָאד ךיז טגיוו סע

 ,ןילַא ,םיוב ,קירעיורט יוזא טשינ

 ,טלעו רעסיורג רעד ףיוא ןײלַא-ןייא
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 קילייה

 הרובד עמומ יד ,עמומ עקיצנייא רעזנוא

 ןעגנַאגעגקעװַא זנוא ןופ ךיוא ןיוש זיא

 הרונמ עניילק ַא טצירקעגסיוא טייטש הבצמ ריא ףיוא

 .ןעגנַאז עניד ייווצ -- ןסייז עדייב ןופ ןוא

 םוחנ 'ר רעציױק-הבצמ רעד טָאה יוזא

 ןעמָאנ ריא ןטימניא ןוא טלָאמעגסיױא

 ןגייווש ןעמורפ ןיא יו טסקוק ןוא טסייטש וד

 ןמָא ,ןמָא :ןעלמרומ ןּפיל ענייז ןוא

 ןבילבעג טשינ ןייבעג ריא ךָאנ ָאד רענייק זיא'ס

 ,הסדה ןוא רתסא :רעטכעט ענייש עריא
 המוהמ רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז

 ,ןסַאגרעטניה יד ןופ רעיומ ןבורח ןרעטניה

 ,ןגָארטוצ עטקיטולברַאפ טכַארבעג ייז טָאה ןעמ זא

 ןרָאװעג םוטש-טיוט הרובד עמומ יד זיא
 טרעווילגרַאפ ןסעזעג יז זיא געט עצנַאג ןוא

 ,םירבק עלָאמש יד ייב רעיורט ןסיורג ריא ןיא

 ןעמונעגסיױרַא עפַאש ןופ יז טָאה טכַאניײיב ןוא
 ןטסָאמעג ,ייז טעלגעג ,רעדיילק סרעדניק יד

 םינּפ ןטפילברַאפ ַא טימ קידרעטיצ ןוא
 ןטסַאק ןרעטסניפ ןיא טגײלעגניײרַא קירוצ ייז
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 טליגכיילג ןופ טָאג רעד

 ןעמוקעגקירוצ זיא אנוש רעד

 ,םיהַא ףרָאד ןשטייד ןיא ךיז וצ

 םינּפ ןיא טייוועג ןגעקטנַא םיא טָאה
 .םיוב רעטלַא רעד טיווצ ןסייוו טימ

 ןעגנורפשעגנגעקטנַא םיא זיא טנוה ןייז

 ,טלעטשעג סיפרעטניה יד ףיוא ךיז ןוא

 ןגעלעג ןפא זיא םורַא ןוא םורָא ןוא

 ,דלעפ סָאד שירפ-רעמוז ןעירפ ןיא

 ןענַאטשעג ןיא בוטש ןופ ריט רעד ןיא ןוא

 ןייש יא ,ךיילב יא בייוו עגנוי סָאד

 םולח ןוא קילג ןסיורג רָאפ טָאה ןוא

 ןײגרעטנורַא לעװש ןופ טנָאקעג טשינ

 ,ןֿפָאלעגנגעקטנַא ריא וצ רע זיא

 ,סיוש ןייז ףיוא ןלַאפעג זיא יז ןוא

 טייקסטוג ןיא ןוא טפַאשביל רעסייה ןיא

 ,זיוה ןיא ןעמוקעגניײרַא ייז ןענייז

 אנוש רעשטייד רעקיזָאדרעד סָאװ ,ךיא ןוא

 ,טנערברַאפ טָאטש ןוא םַאטש ןיימ רָאנ טָאה

 ץעראק ןופ דניק עטצעל סָאד טָאה ןוא

 ,טנעה ענעגייא יד טימ ןגָאלשרעד

 האנש עכילרע ןיימ ןוא טָאג ןיימ ןוא ךיא
 -- ,דנילב טינ ,רעטיול תמא רעד יװ זיא סָאװ

 ,ןסיורד טייזרעדנופ ןבילבעג ןענייז רימ

 ,טניה ענעבירטעגכרוד יד יוויוזא

 רעמוז ןעווארּפ טוט םיוב רעשטייד רעד ןוא
 / דרע עשטייד יד ןוא טיווצ ןסייוו טימ
 רעקַא ןפרַאש ןרַאפ טיירג רעדיוו טגיל

 דרעפ עשטייד יד ןלַאטש יד ןיא ןוא
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 עדנָאלב ךעלקישָאל עשטייד ןבָאה ןלעוו
 ייז ףיוא ןלעוו ךעלגניא עשטייד יד ןוא

 רעסייה ןיא ןוז ןיא ,זומת ןיא ןטייר
 ,ייה ןופ דלַאװ-ןעגנאז םעד ןשיוועצ

 ןטניוו עלַא ןיא -- רעדניק ערעזנוא ןוא

 .שַא ענעשָאלרַאֿפ עָארג סָאד ןגָארטראפ

 טנלע רעסיורג רעד טעוװ ייז ךָאנ ןעקנעב ןוא
 ,סַאג רענעכָארבעצ ,רעטעגרַאהרעד רעזנוא ןופ

 םיכָאלמ ןייק ןרעו טשינ ןלעוו ייז :סייוו ךיא
 .אוה ךורב טָאג ראפ למיה ןיא ןליּפש ןוא

 לָאמנייק ,לָאמנייק טינ ןיוש לעװ ךיא יוויוזא

 .ור ןייק ןבָאה טינ ָאד טיוט ןיא ,ןבעל ןיא
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 הד} ןיימ

 ,קרָאי-ויג ףיוא זגורב טשינ ןיב
 ןטייוונופ םוקמ-ספרָאד סָאד רָאנ
 ווירב עקינוז-קיטניוו רימ טקיש
 ,ןטייצראפ-ןופ ןגעוו יד ןופ

 בוטש ןיא ךוב עטלַא סָאד ןוא

 ,רימ-םורָא טייקילייה ַא טיה

 טרָאװ ַא טרָאד ןופ לָאמַא ּפָאכ ךיא
 .רעמורפ טשינ ןופרעד רעוו ךיא שטָאכ

 ,ליטש טרעווס רָאנ -- רעסעב טשינ ןוא

 ,רעדילג עניימ עלַא יא קיטכיל ןוא ליטש
 ןיז םעד ןיײטשרַאפ םענ ךיא ןוא
 .רעדיל סנעמעלַא ןופ ,דיל ןיימ ןופ

 תוכז רעד רָאלק רימ טרעו סע ןוא
 הדע רעשידיא רעביל ןיימ ןופ
 טנייה זיב ריא רַאפ ייטש ךיא סָאװ
 ,הדומ ךיז ןיב ןוא דער ךיא ןוא

 ,סופ ןיימ ןופ לכיורטש ןרַאפ

 ,ןבעל ןיימ ןופ לקַאװ ןרַאפ
 ,טַאהעג םויק ַא ךיא טלָאװ יו

 .ןבעגרַאפ טשינ רימ לָאז יז ןעוו
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 .דימ - קיאור

 רעגעלעג-דרע ןיימ סיוא רימ טעב

 ןגיוא ענייד ןופ דָאנעג ןטימ

 ןטייקיבייא עלַא ףיוא טימ ריִמ ביג

 ןףעלכיימש עדלימ ענייד ןופ ןוז לסיבס

 :טנַאה ןייד טימ ןרעטש ןליק ןפיוא רימ טעלג
 | ,דימת ןטוג ַא
 --- ,בוח ןיימ ןָאטעגּפָא בָאה ךיא
 ןזָאלעג ןילַא טשינ ךיד בָאה

 טדיישאב ךיד םולח ןקידעמַאמ ןייד בָאה

 .ןבעל ןוא בייל ןיימ רָאג טימ

 רעטלע עקידרעבליז ןייד ןוא
 .רעדניק עקידנסקַאװ ענייש ןשיווצ וטסור

 הָאוװצ ַא יו טרָאװ ןיימ ןוא

 ;טייקמורפ ןיא סיוש ןפיוא ריד טגיל

 .ךרד רעניילק ןיימ רע זיא סָאד

 ךיז טװַאורּפעג םיא ףיוא לָאמ ןניז

 ' רעדימ ,רעכיילב ןעמוקעגקירוצ ןוא

 .טפַאשביל רעביל ןייד וצ

 . ,טקיאורַאב ךיז ןבעל ךימ טסָאה

 ןטייל ןוא טָאג רַאפ ייס טרעפטנערַאפ ךימ

 -- .טפַאשגולק ןייד ןופ טייקיירטעג רעד טימ
 | ןשקע רעשילגניא ןַא ןיב ךיא זַא

 ,םינשקע יד -- עשילגניא יד ,עכילרע יד ןוא

 .ָאז דימ עלַא ןופ רעירפ ןרעוו
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 זיוה סָאד

 ,רעטסנעפ תורוש ןביז טָאה זיוה סָאד
 ,דניזעג ןביז ןוא ,ןריט ןביז ןוא
 ,עדייז ַא בוטש ןדעי ןיא ָאד זיא סיוועג
 ,דניק ַא ריט רעדעי ןיא סיוועג

 ןטכַארט רָאג געמ ךיא יצ טשינ סייוו ךיא
 ,טלעפרַאפ ַאד ןעמעוו טסָאה וד זַא

 ,קיצניוו ןוא גרַאק וטסיג עטוג יד
 ,טלשוו עצנַאג יד זיא סרעייז לייוו

 ירעבליז ןוא דלָאג וטסיג עטכעלש יד

 ,טיורב לשירק ַא רָאנ --- עטוג יד

 םינָארַאנ יד יו טשינ ךיז ןצוּפ ייז
 .טיוט ןרַאפ טעמַאס ןוא דייז ןיא

 םישפיט יד יו טשינ ךיז ןעשַאּפ יז

 ,קילג ענדעשז ןוא סטעפ ןוא ןייוו טימ

 ,ָאד ץרוק זיא העש יד יװ ןסייוו ייז

 ,קירוצ ןרעקמוא ךיז טיירג -- ןוא

 טייקליטש ןיא גנַאזעג ַאזַא טרעה רעוו

 ,ןײגרַאפיגַאט ןדעי ייב ייז יו

 היכו יד טָאהעג עגר ַא רָאנ בָאהכ

 ןיורק-רעלטעב רעייז ןיא ןעז ייז |

 ,השבלה רעקילייה רעייז ןיא

 .טדנארבמער רעכילרעדנואוו רעד ןוא ךיא
 ,ןטייוונופ ךורפשרעדנואוו ןיימ טימ -- ךיא

 .טנַאה רעד ןיא לֹונעּפ ןייז טימ --- רע
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 ! בו ט מוי יהי

 ,טניימ ריא ואוו טרָאד
 | ט כ ע ג זיאס זַא
 ךָאנ רימ רַאפ זיא
 .רעירטעג ט ניי ה

 רענטרעג ענירג -- רעטרעוו עטלא

 .רעייפ ןוא טכיל --- ןוגינ רעטלַא

 רעביא ךיא גָארט טייקטייוו יד ןוא

 רעביטש יד ןופ ןלעווש יד וצ

 ,עניימ םינכש ערעייט יד ןופ

 ,ןענייז ייז רעוו

 .ןענייז ייז הָאוװ

 רעדיוו ןבילבעג ָאד ןיב ךיא

 .ןטכירוצפיוא טייקנייש עטלַא

 רעדיל עניימ ןופ תורוש יד ליטש

 .רעטכיל-הרונמ -- ןדניצנָא
 ,ןעמַאלפ עטשטנעבעג-טשרע ,עמורפ

 .ןעמארג ענעדנוצעגיטשרע ,עגנוי

 :הכרב ַא ךָאנ הכרב ַא ךַאמכ
 רימ טסיג וד ,וטזיב טביולעג ,טָאג

 .ןביולג ןופ קנופ ןקיטכיל ַא ךָאנ

 ןפורוצסיוא אד תושר ןוא

 :ןכָאװרעדנָא ןימ ַאזַא ןיא

 ! ביטמוי יהי

 .םוטמוי טרצעווס ןוא
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 סרעכַאמכָאנ

 םלועה טנגעג רעזנוא ןיא ָאד ןענארַאפ

 .סעדרָאמ ענרעזייא טימ םיעשר ךס ַא
 ,המרע רעייז טימ ייז טימ טסקַאװס ןוא ןסקַאװ ייז

 ,לבש רעקיטולב ןוא רעדנילב רעייז
 .הילת יד ןוא דרעוװש יד ביל ןבָאה ייז

 ,רפס ַא ןוא לטייט ַא ןטלאה ייז ןעוו וליפָא

 ,הפ-לעב עדַאיליא ןפד קיצנַאװצ ןענָאק ייז

 .שוריּפ ַא ןופ םַאר ַא טימ םורַא ריא ןביירש ןוא

 ,דובכ ןופ לדרעפ ןפיוא קעװַא ייז ןעמ טצעז ונ

 סיורָאפ טנַאפש עטָאּפַאק רענירג ַא טימ רענייא ןוא

 .עבורט רענעטעמרַאּפ ַא ףיוא טעבורט ןוא

 עדרָאמ רענרעזייא ןַא טימ םענייא ךָאנ זַא

 ;םלועה טנגעג ןצנַאג-רָאג ןרעביא ןפור ןעמ טעװ

 .יעיבשה שדחה טסוַאפ .רד

 .בוטמוי ַא רעדיוו סעװַארּפ המרע יד ןוא

 ,סעמרַאזַאק עטלַא יד רעביא ןיוש טברַאפ ןעמ
 ,סרעסעמ יד ןיוש טפרַאש ןעמ ,ןדרעווש יד טרעייש ןעמ
 .תומחלמ עגנאל ןיא ,עסיורג ןיא ךיז ןליּפש ךעלגניא

 ,ןטַאדלָאס ענרעיילב-ןירג טימ טגיילרַאפ טגיל קרַאמ רעד

 ןענולַאב עקיברַאפ ,ענעריּפַאּפ ןזָאל ךעלגניא
 :טנאגאלס עקידנעיירש-דליוו ,עטיור טימ

 ,ךיירקנַארפ ףיוא לַאפנָא ןַא

 ,דנַאלנכירג ףיוא עקַאטַא ןַא

 ,עניכ ףיוא עדַאקָאלב ַא
 .סָאג ןיא גרָאװניײלק םייב ךיז טוט סע ןוא

 ,םיטבש ןיא ךיז ןלייטעצ יז
 :ןעמענ ענשזאוו-ךיוה ךיז ןביג יז

 ,םיבאזה טבש רעד
 ,םירמגה טבש רעד
 תוירָאה טבש רעד
 .םיבודה טבש רעד

 לגילפ ןוא לגיז ןייז טָאה טבש רעדעי
 .עיצוטיטסנַאק-טיוט ןייז ,הנחמה ןמיס ןייז
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 .םלועה טנגעג םנופ קרַאמ ןיא ךיליירפ זיאס

 ,םורַא ןגרָאמ ןקירָאינעצ ןיא ,ןגרָאמ ןוא

 ענעסקַאוװרעד יד ,עסיורג יד ןלעוו

 ,סעקטיל ענעבמעד ,עבָארג יד טימ

 רעמינפ עשמדָא יד ףיוא דרעב יד טימ

 .גראווניילק םנופ ליּפשדליװ סָאד ןָאטכָאנ
 -- ךעלדנָאנַאק ענרעיילב עניילק יד ןכַאמכָאנ טעמ

 ,סעקסיּפ ערעטסניפ טימ ןענָאנַאק ענעלָאטש עסיורג
 .ןעלגילפ ענרעּפוק טימ ןענולַאב ענרעזייא עסיורג
 עדרָאמ רעקיד'הּפצוח ַא טימ ייז ןופ רענייא ןוא
 לטקַא עקיטכעמ ייווצ ןעמוקַאב גנילצולּפ טעוו

 + .ךעלעגייא יד ןיא טײקטלַאק עקיטיורש ַא ןוא

 / :הרוש ַא טימ סייוו לקיסַאּפ ַא לטיה ןפיוא ןוא

 .יעיבשה שדחה טסוַאפ .רד
 לוויטש ענייז וצ ןקוב ךיז טעװ רוד רעד ןוא

 ,ןקילָאטש טעװ עדרָאמ ענרעזייא ןייז ןוא
 ןצנַאלג טעװ ןרעטש רענרעּפוק ןייז ןוא
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 ...ןוא שואי

 ןפערט ךָאנ זיוה ןטלַא םוצ לעווכ

 ןעור ןיוש ןלעװ טרָאד טלעװ ןיימ ןופ עטלַא עלַא

 .לביטש-קילײה סקידצ םעד ןיא ןייגנײרַא לעווכ

 טנלע ןוא טסיװ ליפיוזא ךָאנ

 ,ךילמייה לסיבַא ןייז ןטרָאד ריִמ טעוװ

 .טנַאװ םייב קנאב עסיורג יד טיירב

 ,דנַאלטנווא .ןגייווש

 ןָא טמוק דיא רעטלַא ןַא

 .רעדינַא רימ ןבעל ךיז טצעז

 ,ןעמיליהת ,ןגיוו ךיז טמענ

 :ךיא טכַארט .ךיא גייווש

 ,םיליהת ַאזַא ,ןגָאז ַאזַא
 -- ןגיוא עסיורג טימ ןקוקמורַא ַאזא

 ,רָאנ ןילַא ךיז רַאפ טשינ זיא

 .עלַא זנוא רַאפ זיאס

 .עלַא זנוא רַאפ

 ןעשזדנָאלב ןבילבעג זיא סָאװ ץלַא ךַאפ ןוא
 ,טכַאנ רעקירעדינ רעביוט ַא ןיא

 ,לפיוה ַא ןיא ןרעטמַאל ַא ןָא

 .רעטסנעפ ַא ןיא ואוו קנופ ַא ןָא

 .ךעלביטש עטיוט

 .ןגייווש רעטסניפ

 ,טייקליטש ,טייקליטש
 .ןוגינ ַא ןָא טייקליטש

 ?ןגירשעג ןוא טלמוטעג רירפ ָאד טָאה סָאװ ---

 ,ןגיל ,ןגיל ,ןגיל ---

 רעגניפ יד טימ ןעלטייט ךעלגניא

 ןעלקניוו עלַא ןיא ןוא ךיוהרעדניא

 .ןגיל ,ןגיל ,ןגיל

 !ןגיל ַא טגָאגעג וטסָאה ,טָאג
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 זנוא טָאבעג ןעצ ןבעגעג וטסָאה טָאג

 ?ןגיל ַא ןוא

 ! ןגיל לאמנעצ

 ?ןגיל לָאמטנזיוט
 ,טקיברָאהעגנײא ,סעדייז יד ןוא

 ,ערעווש יד ןפולוט יד ןיא

 .ןגיװשטנַא-ביוט ןציז

 ? ךיא
 ןפיױלטנַא ןוא ןטייצ יד ןייז דרומ לעוװ ךיא
 ,ןפױלטנַא ןוא ,ןפױלטנַא ןוא ,ןפױלטנַא ןוא

 :םלוע תיב רעצירָאק םנופ רעיוט ןלָאמש ןיא ןפיולניײרַא

 ,ךייא טור ,ךייא טפָאלש ,עניימ עטלַא

 עטייו ערעייא ןופ רָאנ רענייא ןבילבעג ןיב ךיא ביוא

 ,םישרוי
 ,טלגָאװעגכרוד ,ןפָאלעגכרוד ןטסיװ עלַא ךיא ןיב

 .ןטָאש ןקיביײא רעייא וצ ןעמוקעגקירוצ ןוא

 ןשָאלעגסיױא זיא רוד רעצנַאג רעד

 .ןעקנַאצ ךילרעייפ-קנַארק ,קנַארק ַא רימ ןיא רָאג

 .ןגיל ַא טגָאזעג טָאה ריא זַא תמא טינ ,ןיינ

 בוטמוי ליפיוזַא טיירּפשעג טשינ ךָאנ טָאה רענייק

 ןוגינ רעייא יוװ ,ןגייווש רעייא יו

 .ןגייווצ יד ףיוא רעמוז ןוא ןירג

 -- ,ןגייווצ יד ףיוא רעמוז ןוא טכיל

 .ןוגינ רעייא
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 ט ע בע ג

 ,ןגיוא סנשטנעמ ןיא ןח ןּפָארט ַא

 .ןגיובעגנייא ןטלַאה טשינ ּפָאק םעד

 ןדשח ןא גָאט ןכרוד ןייגכרוד ןוא
 ,ןטָאש ןקיאור ,ןקיטכַאנרַאפ םוצ זיב

 עניימ ןיא געט עטעּפש יד ןיא שטָאכ
 ןעגייש לָאז ןוז עכילדירפ לסיבַא

 -- ןביואנופ ביוש םעניילק ,ןלָאמש ןכרוד

 .ןביולג ןקנַארק םוצ טסיירט לכיימש ַא

 ןקעוו קיאור ךימ לָאז טנַאה ןייד רָאנ ןוא

 .יודיוו רעטצעל וצ טכַאנ ןטימניא

 ןקעדרעביא ךימ לָאז טנַאה ןייד רָאנ ןוא

 ,ןדירפ ןופ קעד ןליק ןסייוו ןטימ

 ,הלילח סנרעדנַא ןייק טשינ ןוא
 .טייקליטש ןיא ןביילבנייטש ןלעװ טנעוװ יד

 ןלוטש עטלַא ייווצ יד ,שיט רעלאמש רעד
 ןלורק םייח ןופ דליב עלעקנוט סָאד

 :לקניוו ןופ סױרַא רעקיטכיל טקוק

 ,לגניא רעייט ןיימ ,ישבקעי ןיימ

 -- --= ןגױבעגּפָארַא םעד םורפ --- ןוא
 .ןגיוא סנשטנעמ ןיא ןח ןּפָארט ַא
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 ם ו ד ס

 םודס עדליוו עסיורג סָאד

 ,ןדנעלרַאפ ןיילַא ךיז טעוו

 ןגייל טשינ טעװ טָאג

 רעגניפ ןייק ריא רעביא

 רעמ ךיז טעוו םהרבַא ןייק ןוא
 ןעגניד טשינ ריא רַאפ םיא טימ

 ,רעמ קידצ ַא
 ,רעקינייו קידצ ַא

 ּפָא טייג םהרבַא ןוא

 רעקיריורט ַא ,רעכילרע ןַא
 .רעקניניילק-קניניילק ַא ןוא
 .ןטייוו ןייז געוו ןייז ךיז טייג טָאג ןוא
 .ןטוט ךיז ןיילַא טעװ םודס עסואימ סָאד

 ,עשר ןטייווצ ןפיוא עשר ןייא
 ,ןשעלרַאפ ןטייווצ םעד טעװ ןטש רעצרַאוװש ןייא

 ןרעװ טעוװ ליטש ,ליטש ,ליטש ןוא

 .קיטכיל ,קיטכיל ןוא ליטש
 למיה ןוא דרע ןוא

 ,ןגייווש ןרעטיול ,ןסיורג ןיא
 ,ןגיוא יד ןיא ןקוק ךיז םורפ ןלעוװ

 ןעניאור ןוא תוברוח רעטנוא ןופ
 ,ןזייואב ךיז עלעגיצ לדייא ןַא טעוו

 ,עסייוו ןקעלפ ןיא ,עָארג ןקעלפ ןיא
 .ןעניגָאב םענרעבליז ןעקעמ ןוא
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 ט ס ב רַא ה

 .ֹא

 ןלַאפעצ ןדנילב ןרַאפ המיא יד

 ,טניוו םניא דמַאז עזַאלברַאפ סָאד יו

 ןלַאֿפ טוט רעטסנעפ יד ןיא טכילנוז עטלַאק

 ,טנירעצ טעּפשיגָאט םנופ יורג סָאד ןוא

 ןדייר וצ רערעוװש טרעוו םַאזנייא רעד וצ

 דיל םנופ טעבעג עליטש סָאד ןוא

 ןָאטיײװ קיטייו םעד טזָאל ,רעמ טשינ טסיירט

 | ,דימ ןעקניזרעטנורא ןקַאנ םעד ןוא

 ןעלמירד רעכיב עטלַא עמורפ עלַא
 ,ךיוא ןיוש -- םירפס עגולק יד ןוא

 ןעלמיה עטלַאק ןיא טפָאלש טסברעה רעביוט
 ,ךיור ןעארג ןעקּפיּפ סנעמיוק ערַאד

 .ב

 ,קנעדנָא ןיימ קנעש רָאנ העש ןייא

 ,לטכיל קירעדינ ןוא יורג ַא

 רעביא ,רעטכָאט ,טשינ סייר ןוא

 ןסאג ןוא טלעו טימ םולש םעד

 / .,לקניוו ןיימ ןסָאלשרַאפ ךיז טימ בָאהכ

 ,קילייה-םורפ ףוס ןיימ טימ טביילבס ןוא

 ,העובש רעשרעטָאפ ַא טימ ךיד רעוושאבכ

 בױהנָא רעיינ ַא ןייז טסלָאז וד

 ,ןבעל ןטמעשרַאפ ,ןגנע ןיימ ךָאנ

 ,רעיורט רעד ןשעלרַאפ טעװ ךימ ןעוו

 רעיוט ןטסטיירב םעד ףיוא-ןפע

 ,ןטלעוו סנעמעלַא ןופ גָאט םוצ

 יב

 ,דימת ךיז רילרַאפ ךיא יו ָא
 ,ָאד רעדיוו ןיב ןוא ךיז ןיפעג
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 שואי ןצרַאװש ןופ קעד ןפיוא ןוא
 חעשיייח ַא ןופ קנופ ַא רעדיוו טילט

 ,זגורב ייז טינ ,רַאנ ןייק טשינ יז
 ,ייג ,ונ ,טלעוו רעד וצ רעדיוו יג

 ,ןגרָאמטוג :לָאמַאכָאנ ריא גָאז ןוא
 יו טשינ ריד ךָאד טוטס ,רָאנ טרָאװ ַא

 ,לביימש םעיינ ַא ןגיוצעגפיורא

 .טוה יד ןרעטש ןרעביא טקורעגפורַא

 ,רעבירַא ךיז רעביא טשינ ןָאק ןעמ זַא

 ,טוג ןייז טלעװ רעד טימ רעדיוו ןעמ זומ

 ןענַארַאפ ןענייז טלעוו רעד ט י מ ןוא
 ,ןייג וצ ואוו ןגעוו טנזיוט ךָאנ
 ָאד סָאג ןופ גָאר ןדעי ייב קנעש ַא
 .ןיעש ןופ זיוה סָאד --- קנעש ןרעטניה ןוא

 ,ןטָאש ַא ייב ,לקניוו ַא ןיא ןוא
 טיונק ןטײרדעגנײרַא םעד ייב
 עדנעגעל ןבעווסיוא ָאד וטסנָאק

 ,טיוט ןטימ ןבעל ןייד רָאג ןופ

 ןעמוקעג גָאט ןופ ףוס םעד וצ טזיב

 טמָאזרַאפ עלעסיבַא ךיז -- רָאנ

 רָאנ טּפַאכעגנײרַא רעהַא ךיז ןוא
 ,םס ןוא בייוו ןוא ןייוו לסיב םוצ

 ,עקרָאט ַא טנַאה ַא ריד טוט ,טעּפש זיאס
 .טנַאה עסייוו ַא ,טנַאה עניד ַא

 ,רעטסעוװש עביל ,רעטסנעפ סָאד גנעהרַאפ
 ,טנַאװעג רעלעקנוט ַא ךָאנ טימ

 !ןגערפ טרָאד טעוװ רעוו ?ןסיוו טרָאד טעוװ רעוו

 .ייסיווייס ןסעגרַאפ ןיוש ןיב
 ,עניילק ךעלביטש -- ךעלדיל עניימ ןוא
 ייינש ןיא טסיײיוװעגּפָא ךעלכעד יד

520 



 .םישישי עסייוו ,עמורפ --- רעמיוב יד

 ייברַאפ טילפ ןליפַא ָארק ַא

 ןרירַאב סופ ןטימ טשיג ליוו ןוא
 יירעבליז עניד ,ערָאלק סָאד

 הלילח טשינ לָאז סייוו לביוטש ַא

 ,דרע'רד ףיוא ייז ןופ ןלַאפּפָארַא
 טייקליטש ערָאלק ןימ ַאזַא ךָאנ טסָאה

 .טרעהעג טשינ ןבעל ןייד רָאג ףיוא

 .ך

 ,ךָאי-גָאט רענעשַאלרַאפ רעד טנעה עניימ ןיא
 .דרע'רד וצ רעטנורַא --- לסקַא יד

 טרָאװטסיײרט ַא ןענאמרעד ךיז ימ ךיא

 .טרעהעג ןטנאנ ַא ןופ בָאהכ סָאװ

 ,ךוטשיט ַא טימ שיט רעקידייל ַא

 ,טכַאמרַאפ ךוב ַא טגיל שיט ןפיוא

 ,לטנַאמ ןעָארג ןייז ןיא ,רימ טימ
 .טכַאנרַאפ רעטלַא רעד טגייווש ןוא טציז

 ,ןגָאז וצ ןיוש סָאװ טשינ רימ טָאה רע
 .דוס ןטצעל ןייז ןיוש טלייצרעד טָאה

 תוליפת ןייק טשינ רימ ייב ןיוש טעב רע ןוא

 ,טָאג ןקידלבָא ,ןקיטעמוא ןרָאפ

 יה
 הליפת ןגָאז דימת ,דימת ליווכ

 עורעד ךיא ןעוו ,םייודיוו עמורפ ןוא
 טייקליטש עקיאיינש עקיטכיזכרוד יד

 -- ,הנס"רבק סעמַאמ ןיימ ןבעל

 למייב קילייה קידנרָאד ןימ ָאזַא
 ,ןייטש ריא ןופ טייז רעטכער רעד ייב ָאד

 ןענַאטשעג .טרָאד טלָאװ ןיילַא ךיא יו
 .ןייטש סע טוט יוזא -- ךַאװ רעמורפ ףיוא

 תורבקה תיב ןופ דיא רעגנַאל רעד

 ,טוט רע סָאװ ןענַאטשרַאפ ליואוו טָאה
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 ,עטָאּפַאק רעלָאמש ןייז ןיא ןעזעג םיא בָאהכ

 ,טוה-לבוקמ ןשיזאניּפש ןגנַאל םעד ןיא

 ,רעטרעוו ראט ַא רָאנ םיא טימ טדערעג

 גיוא ףיוא גיוא טקוקעגנָא ךיז עגר ַא

 ,תורבקה תיב ןטלַא םעד ןופ רעיוט םייב

 ,טגיונרַאפ קיטנװָא ,ךילדירפ ךיז

 ןעגנאגעגמורא ןיילַא ךָאנ גנאל ןיב

 דלעפ ןיא רעטיר ערַאד יד ןשיוועצ

 ןעמונעגמורַא ןטרָאד ךימ ןבָאה'ס ןוא
 ,טלעוו רעטעּפש רעד ןופ ןטנלע עסיורג ןביז יד

4 

 טינ ןיוש ךיוא ףראד טָאג סָאװ םעד ןוא

 ,ןטניוו יד רַאפ ריקפמ םיא זיא ןוא
 טיהרעד העש יד טימעג ןייד טָאה

 ןדניצנָא שיט ןפיוא טכיל ןייר םורפ ַא

 געט ענעביוהרעד ןענָאמרעד ךיז רע לָאז

 ע'דנוענ יד סָאװ טלעוומייה ןוא

 גערב ןטסיװ ַא ייב ךָאנ ןעמולחרעד
 סעטַארג עקידנרעװַאשז רעטניה ןוא

 טנַאה רעסַאלב רעד ןיא טיורב לשירק סָאד

 הכרב עטלַא יד ןּפיל יד ףיוא ןוא
 טנַאװ רעשימייה רעד ןופ םירַאװ טלמרומ סָאװ

 ,ןכאוורעדנָא ןופ תומא דלד יד ןיא

 | ז

 סמערָא עקרַאטש טימ ןָא ךָאנ ךיז טלאה ךיא

 ןעּפ רעד טימ לקעטש ןרַאד םעד ןיא

 סמערוטש עלַא עגר ַא ןייא טליטש סָאװ

 ןעשעג טשינ ָאד רימ טימ לָאז סע סָאװ

 טעמוא םעד טליטש לכיימש רעטוג ַא ןוא
 ,ןייא לגניא ַא יו םיא טדער רע ןוא
 דימת-רנ ַא שממ זיא דיל ַא זַא

 ןייש למעלפ ןייז ָאד ןעשטּפָאק טעװ ןוא
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 ןענַאדנופ טעה:טעה ןייז ןיוש טסעװ וד ןעוו

 טסיירט ערעייט-עליואוו ,עשירַאנ יד ןוא

 ןימַאמ םענדָאמ םעד ,ךימ וליפֲא טריפ

 .טזיילרעד טרעוװ ןעמ ואוו וצניהַא שזַא

 ןרָאי עכלעזַא ךָאנ ,סע ףראד ךיא סָאװ וצ

 ,םורַא ןעזעגנָא ךיז בָאה ךיא סָאװ ןוא

 ןרָאד רעלעקנוט ַא ןרָאװעג זיא רוד ןיימ יו

 ,םוטש ןרעװ טשינ ץלַא ןָאק טרָאװ סָאד רָאנ

 ןגערפ ,ןגָאז ,ןדער :טייהניואוועג ַא

 :םת ,םכח ןדעי ייב ךיז ןגערפוצנָא
 ?עגר יד ,גָאט רעד ןל עמשמ ָאק יאמ

 ,םַארג ַא טימ רעפטנע ןַא טכוז ןעמ ןוא

 .ח

 רעדילג עשיטעלעקסיקיכָאנק טימ

 ;םינּפ ןיא רימ רָאװ עטעקַאנ יד טכירק
 .,רעדיל טימ ךימ ןיווקָאב ןוא ךיוא רימ גניז

 ןענָאק טשינ ךימ טסליװ וד יצ ,טסליװ וד יצ

 ןמיח ַא ןפַאשַאב ןזומ רימ טסעוו

 .ןבעוו עשילמיה-ָאלב ַא ןָאפ ַא ןוא

 ןעמירק ךיז ןגיוא ענייד עז ךיא שטָאכ
 ןבעל ןיימ ןוא גנאג ןיימ ,ךלוה ןיימ ףיוא

 ןלירב ענעפילשעג יד ןָאטסיױא טסעוװ ןוא

 עָארג יד ,עטסָארּפ יד ןָאטנָא ןוא

 חליפת ןייד טסעוװ ,טעָאּפ רעמורפ ןיימ וד

 ןהעש ערעדנַא ףיוא ןפוטשרַאפ

 .טערונרַאפ רעטציא ךיז טָאה טָאג ןייד ךיוא

 ,ןקלָאװ ןיא ,ברעמ םנופ קעה ַא ןיא
 . טלמרומרַאפ ,ןטלַאהַאב ךיז לירג ַא יו

 .ןקלַאב ןטבעװניּפשרַאפ ןופ טלַאּפש ןיא
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 ווירב ַא ןופ

 ,ןכָארבוצ זיא ןבעל ןיימ ,סייוו

 ןטכירַאפ שירעדניק סע וואורּפ'כ

 יכָאלמ ןופ סהשעמ ןעיילכ
 .רעטכיד ןופ עקילייה רעדיל

 תורוש ןביז רָאנ ּפָא למרומכ
 .עגר ַא ףיוא רעגנירג רימ טרעוו

 תורוש ענעשָאלעגסיױא עלַא

 -- ןגערב עיינ וצ יינ ןעמוק

 ענירג ןפיש ,עסייוו ןפיש

 .רעדנעל עטסכילרעדנואוו יד ןופ

 .ןעניאור רָאנ ןעמוטש טרָאד :סייווכ
 .עדנעגעל ייז ןופ טילב סע רָאנ

 ןבעלרעדיוו םוצ טעוװ ןייטשפיוא
 .אנת רעטלַא רעטקינײּפרַאפ רעד

 ,יבר ןקערטש ךיז ןלעוו רעדניק

 .ןענַאדנופ קעװַא רעמ טשינ יג

 ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה רימ
 ,ןלייה יד ןיא ,סרעלעק יד ןיא

 רעטלַא רעד ןוא -- ךשוח ןוא טלעק

 ןלייצרעד טרעהעגפיוא טשינ טָאה

 השודק ןייד ןופ ,דסח ןייד ןופ

 רעצרַאװש רעד טיוט רערעווש רעד זיב
 ןשָאלרַאפ טרָאװ עטצעל סָאד טָאה
 ןצרַאה ןופ טייקיטכיל יד ןוא

 עלַא ןופ רערעטלע רעד ןוא

 .ןעמונרַאפ טרָא סנטלַא םעד טָאה
 ןלַאפ טגעלפ דָאנעג סיז ַאזַא

 .ןעמורברעטנוא קירעיורט ןייז ןופ

 םיזמר:בלַאה ,תורוש ,רעטרעוו

 ןענָאמרעד טנָאקעג ךיז רע טָאה

 ןתנ 'ר ןקניטלַא םעד ןופ
 .ןענאדנופ קעװַא זנוא זיא סָאװ
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 -- ןעמוקעגניה טזיב וד ואוו --- ֹוד

 .הנומא טאהעג ןבָאה רימ רָאנ
 ,ןעמוקעגקירוצ וטזיב טָא ןוא

 .ןענופעג זנוא וטסאה-טָא ןוא

 רודיס ןטלַא ןייד סױרַא טסמענ
 -- -- לטייט ןטסארּפ ןייד סױרַא טסמענ

 ,רעדיל עיינ יד רעמ טשינ ףראדכ

 ןטייצ עייג יד רעמ טשינ ףרַאדכ

 לגניא ַא .ןרעוו:דימ ךימ זָאל

 ,רעיורג רעד דרע רעטרַאה רעד ףיוא

 רעגניפ ןטסנעלק ןייז טימ לָאז ןוא
 .רעיורט סנטַאט םעד ךימ ןטעלג

 ,ןגיוא עמירַאװ סעמַאמ רעד ןוא

 .םעטָא רעסיז סעמַאמ רעד ןוא

 ,ןגייווש קילייה סעמַאמ רעד ןוא
 .ןטָאש רעניילק סעמַאמ רעד ןוא



 ױזַא קיבייא

 רעדנואוו רעטסערג רעד ןעשעג לָאמַא טעװ יצ

 דרע'רד ןופ קירוצ לָאז ןייטשפיוא ןוא

 טרעדנוהרָאי רעשידיא רעצנַאג רעד
 ? דרעווש רעקיטולב סרעלטיה רעטנוא ןופ

 עקָארק ןוא ןילבול ,עשרַאװ עסיורגס ןוא

 לופ ןוא סיורג ןוא ץנַאג רעדיוו ןענייז

 ןקָאלג טנױעּפוק יד טימ סרעטסיולק עכיוה יד ןופ

  .לוש רעשידיא רעטסנעלק רעד לידבהל זיב

 םייוג דימת יוװ ןענייז םייוג ןוא
 .יאוולה ,רעגרע טשינ ןרעלטיה זיב דימת יווװ

 ,םיעשר ,םינלזג --- דימת יו זיא ץלא

 יינ רעביא ןעמ טברַאפ רעביטש ןוא ןסאג רָאנ

 -- ,ןפיוה ַא ביוטש ןיוש -- ץערָאק ןיימ ךיוא ןוא
 .לָאמַא יו טלַא ױזַא ,שַא ןופ ףיוא טייטש

 ,ןפיוק ןיירַא קרַאמ ןיא ןפיול סעמַָאמ ןוא

 ,לארשי ץרא ןופ ןעמולח ךעלגניא ןוא

 ןעגניז הוקתה ןוא ןגָאז-םיליהת סָאד ןוא

 .גנאזעג ןייא ןרעוו ןוא סיוא ךיז ןשימ

 ,ךעלגניא רעשידיא רעצירָאק ערעייט ָא
 קנַארק זיא טרָאװ ןיילק שידיא ךילטיא ןיימ

 רעדניצַא טנעה עניימ ןיא טרעביפ ןוא
 ,טנערברַאפ טנעז ריא ןוא ךייא ןופ דער ךיא ןעוו

 רעדנילב ַא לרוג רעייא םורָא טרָאד טייגס ןוא
 .טנעה עטקיטולבעצ טימ טלעוװ יד טּפַאט ןוא

 ןרעהרעד ,ןעזרעד רעדיוו ךייא לָאזכ ןעוו

 ,ר'ירפ יוװ ןייז טיג טעוו ץלָא ןוא ,ץלַא ןוא

 ןרעטש ןכיוה ןטימ ודוד עדייז ןיימ ןוא
 ,ךיט ןייז ןופ ןביײרטקעװַא רעדיוו ךימ טעוװ
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 עכייר יד ךעלקינַײא יד ןבעג טעװ רע ןעוו ןוא
 ,טלעג"הכונח ןעלבור טנרעבליז עסיוױרג

 עכיילב סעקיּפָאק יוד ןקעטשנײרַא רימ רע טעװ

 ,טלעגרַאפ ,ןגיובעצ ,רעסקעז ַא -- ןעלרעּפ ןיימ ןוא

  ,עדייז רענעגייא רעד ןייז רע טעװ סיוועג

 .טײלעמירָא ןגעק רעזייב ַא ןוא רעגנערטש ַא

 ןדייר טשינ טרָאװ ןייק ןליפַא לָאמנייק ןוא

 טייו ןטלַאה ךיז ןוא לקיזייא רעטעפ ןביל םוצ

 ןסירעצ זיא ךוש ןייז סָאװ טענייא ןדעי ןֹופ
 ,טמעשרַאפ םינּפ ןייז ןוא טביוטשרַאֿפ דגב ןייז

 ,ןסיב םעד קעװַא םענייא ןופ טמענ טָאג זַא)

 (דמעה ןייז םיא ןופ ןעמענקעװַא שטנעמ רעד ףרַאד

 ,טנרעלעג טשינ הרות ןימ ַאזַא טָאה עדייז רעד

 ,סיוועג ,הרות עטוג יד טנרעלעג רָאנ טָאה רע

 .ןרעטש ןייז ןופ טדערעגרעטנורא טָאה סָאד רָאנ

 ,סואימ ןוא רעטסניפ ןוא טכעלש ןוא זייב זיאס

 עדייז רעד רעדיוו רע לָאז --- ,ייסיווייס רָאנ

 ףעוועג יוװ ןייז ןוא רבק ןופ ןייטשפיוא

 ןדע ןג ןבלַאה ַא טלעו רעד ףיוא ןבָאה ןוא

 ןעזרַאֿפ הענכה רעליטש טימ לעװ ךיא ןוא

 ןשָארג ןייז ןעמענ ןוא תולדג עכיוה ןייז

 ,םיא ןופ ןײגקעװַא ןוא טלעג-הכונח רַאפ
 ןשָאלעג ןגיוא יד ןוא ןגיובעג ּפָאק םעד

 ,טמירקראפ השוב ןיא ליומ עשלגניא סָאד ןוא

 רעכיז טנזיוט לָאמטנזיוט סע סייוו ךיא

 .ראה ַא שרעדנַא טינ ןייז רֶע טעוװ יוזא זַא

 רעכיב ןוא םירפס עלַא ייַב ןרעווש סע ןָאק ךיא

 ,רָאי ןוא רָאה עניימ ןופ טכיל םענרעבליז םייכ ןוא

 עטוג עלַא ייב ןוא ,עקילייה עלַא ייב ןוא
 טקנעשעצ ,ןבעגעצ ָאד ןבעל רעייז ןבָאה סָאװ
 ,תוטורפ עמירָא יו ןוא ךעלדנער ענעדלָאג יו
 טקנעברַאפ טרָאװ קיטעמוא ןיימ זיא קיבייא ןוא
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 טרעדינעג ָאד טָאה סָאװ דסח ןרעטיול ןכָאנ
 דייר ערעייז ןופ ןוא טנעה ערעייז ןופ
 רעדיל ערעזנוא ןופ ןפירט ןָאט ךָאנ טוטס ןוא

 .דיירפ ענעדלאגניג יו רעכייז רענייר רעייז

 ןֿבױטש ןופ ,שַא ןופ ןייטשפיוא ץלַא סע לָאז ָא

 ליטש לעװ םותי רענעבירטרַאפ ַא ךיא ןוא

 ןביולג ןשרעדניק ןיא ןרעטיפ טרָאד לרוג ןיימ
 .ליוו ךיא סָאװ ןייטשרַאפ ןוא בָאהכ סָאװ ןסיוװ ןוא

 ןגייל ךיז עקפָאס ןפיוא ןענָאק קירעגנוה ןוא

 רימ ןבעל ןייטש ןוא ןעמוק טעװ עמַאמ יד ןוא

 ןגיוא עטרעמוארַאפ טימ רימ ףיוא ןקוק ןוא
 ,ריירפ יוװ ןוא לָאמַא יװ ,לָאמַא יו גנידצלַא
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 דיירסיוא

 ןשטנעמ ענעסקַאװרעד ייווצ ;ןייש טינ זיאס

 .ןקערש ךיז ןטָאש ןרַאפ ץלַא ןלָאז
 :ךיז טסּפאפ וד ןוא ייברָאפ טפיול ץַאק עשירַאנ ַא
 ןקעלפ ייווצ עסייוו טָאה יז :ןעזעג בָאהכ

 ,טינ רַאנ ןייק ייז ,סיוועג ?רעכיז טזיב

 ןגָאז טשינ ןגיל ןייק ריד לעװ ךיא

 ָאד סָאג ַא רעטניה ןופ ,גנילצולּפ ןוא
 ןגָאװ רענירג-יולב ַא ךיזיזייוו-ַא-טוט

 ,םיחלג טימ טצעזאב זיא ןגָאװ רעד --- רָאנ

 ךיז טּפערט לאערטנַאמ ןיא -- םיחלג

 סעטָאּפָאק עצרַאװש ןופ גולפסיוא ןַא
 .ךיז טעּפעשט סע ,רָאנ זנוא וצ רָאנ ? סיינ א'ס

 ןריצַאּפש ןייג טנָאקעג ךָאד ןטלָאװ רימ

 ,ס'עגר יירד רעטעפש עלעסיב ַא

 ןענעגעגַאב ךיז טרָאּפשרַאפ ןטלָאװ ןוא

 ,סטעגעגַאמש-עגּפ עלעקנוט יד טימ

 םינּפ ןיא לכיימש ַא ריִמ טסוט וד

 ! םיחלג ןעצ -- טטכַאמ וד ןזעוו ַארַאס

 ןסייו ןיא ןגעקטנַא זנוא טייג טא

 .םיכָאלמ-רעדניק ןופ עיסעצַארּפ ַא

 ,ערָאלק ןיא ןרעיילש ןיא ךעלדיימ עניילק

 ןמיס רעקיטכיל ַא ךָאד זיא סָאד ןוא

 ןרעיײלש יד ףיוא טניו ןקירטיצ םעד עז

 ןענמיה יד ןופ גנַאזעג עסיז סָאד רעה

 גגילירפ גָאט רעטשרע רעד -- ביטמוי ַא

 ןעװַארּפ ייז יו רָאי ךילטיא ױזַא

 ,ךיײלקּפעלש ןטימ סיֹורָאפ עטשרע יד עז

 .עוַאּפ טנרעבליז ע'תמא ןַא



 ןביוט עסייוורָאלק -- ערעדנַא יד

 .ךעלּפעק ערעייז ףיוא הכרב ַא

 ,רעמינּפ עשרעדניק ערעייז טשטנעבעג
 .ךעלּפעצ ענעדייז ערעייט יד

 ,עגנירג ךעלעווַאפ ,ךעלהוח יד
 .ערָאלק יד ןביוט יד ,רעטכעט יד

 ,לגניא ןיימ ,רעטכיד ןיימ ? םיחלג יד
 ?ןרָאפ םיחלג יד ןלָאז ןענַאװ ךרוד

 ,ץעגרע ךרוד ןרָאפ ךָאד ןפראד יז
 .ןטייצַאב טרָאד ןייז ךָאד ןפראד  ייז

 וצניהַא םולשב ןעמוק ייז ןלָאז ןיוש

 .רעטייוו ןוא רעטייוו סָאװ ,רעטייוו סָאװ
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 סו כ ַא

 לָאמ ןעצ ןעמעלַא כ ָא נ ןעוועג ןיוש זיאס

 .---טלָאװעג ןעמעלַא ר ַא פ לָאמַאכָאנ ןוא
 נָאט-ןטלעוו רעד ךָאנ זיאס גנוי יװ ,יינ יו
 .ןרָאק רעד ןוא לּפע רעד רָאי ךילטיא יו

 ,דנואוו ןייא ןוא רבק ןייא -- קלָאפ רעזנוא ןוא
 .ןלייה שואי ןרעווש ןופ ךיז רעדיוו טעוו

 דנוב ַא ןייז תרוכ ָאד טלעװ ןוא טָאג טימ

 ,ןלייהוצסיוא קיטכיל רעדיו ןשטנעמ םעד

 ,טיור טקיטולברֲַאֿפ סיפ זיב ּפָאק ןופ זיא רע

 ,האמוט ןופ ןרעטיילרעד םיא ןלעװ רימ

 ,טיורב רעזנוא תודחא ןיא ָאד ןסע ןוא
 ,ןמוזמ ןטרעדירברַאפ ַא ןשטנעב ןוא

 סָאג רעד ןיא ָאד רימ ןלעװ טרעדנַא יוװ

 ,ןגיוא יד ןיא ןפַא ןקוק ןענָאק ךיז
 שַאןטיוט רעיילש רעָארג ַא טעווס ןעוו
 ןגיוצרַאפ דמערפ רעדנילב ןיא זנוא ןשיווצ ןייז

 ּפָאק ןטגיובעגנייא ןייק טשינ קידיירּפ ךיא

 .םיִגַּפ סָאד טלעװ רעד רַאפ ןטלַאה ןפָא רָאנ

 .ּפָאֹרַא טשינ לטיול ןייק בוח םעד ןופ םעניכ
 .םיאנוש עסואימ טרעזנוא ןופ דלוש ערעווש יד

 ,ןייא טייקניילק ןיא טפמורש אנוש רעזנוא רָאנ

 .רעדנילב לָאפּפָא רָאנ זיא רע ,טלעוו :םיא ףוד טשינ

 ץייו ךעלגנעה עשירפ ףיוא יו רעסעב קוק

 .רעדניק טימ רוד רעיינ רעד -- םַאטש רעזנוא ףיוא

 בייל ןטשטנעבעג םוצ טפַאשביל ןייד ףיוא ביוה

 ןדנעל ערעזנוא ןופ סיורא טציא ךָאנ טמוק סָאװ

 בייו שידיא ךילטיא ,עמַאמ רעדעי זיאס

 .עדנעגעל עטסנדלָאג יד ,רָאװ עטסלעה יד
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 ,ױזַא ךיוא זנוא זיא שידיא עמַאמ ןוא
 .ןבעלרעד ךָאנ תחנ ןטסנעש םעד טעװ יז
 ױט סנפארט ןעצ סרעזנוא דיל ךילטיא טעווס
 ןבעג ריא רערט-רעיורט רערעווש רעדעי רַאפ

 ,טָארט ןדעי ןיא סנ ןוא טייקכילקריוו זיאס

 ,רעטנורַא-לָאט םנופ רעדיוו טרעוו גרַאב ןוא

 דוס סטָאג טשימעגניירַא ךיז טָאה ָאד ךיוא
 ,טרעדנוהרָאי ךָאנ טרעדנוהרָאי טימ ךיז טליּפש ןוא

 ,זיוה סטאג ןיא םילכ סטאג ןיא ךיז ןאמרעד

 טסיג וד ןייוו ליפיוו ןוא גורק רעניילק ַא

 סיורגרעדנואוז יוװ -- ךיז ןיא ןיירַא רע טמענ

 ,טזיב וד ףיט-רעדנואוו יו ,טרָאװ שידיא ,ָא
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 רוד םענעי ןופ

 ,עטַאט ןיימ -- רוד םענעי ןופ

 ,רעטעפ רעמירָא רעטצעל ַא ןיימ וצ

 געט ףיוא ןסילשּפָא ךיז טנָאקעג טָאה

 ,ךיז טימ שינעגנע ןיא
 ,ךיז טימ ךיז ןדערפיונוצ גיוא ףיוא גיוא

 ןעשטרָאקנייא ךיז ,ןגיובנייא ךיז

 ,טימעג ןופ ָאשמ יד ןעלקיײקּפָארַא םוטש ןוא

 ףיט רעדנילב-קימוהת ןיא ןקוקּפָארַא

 -- קידנעקניז ןבעל ענעגייא סָאד ןעז ןוא

 .ףיש עטּפַאלקעצ ַא טערוטש ןופ

 טכיזעג ןייז ןופ ןטאש רעד טָאה רשפא ןוא
 ,םיא ןופ ןָאטעגּפָא טשינ ךיז ןצנַאגניא

 ,םיטש רע'בורח ןייז ןיא --- טעמוא רערעווש רעד

 ןעמעלַא טימ ןוא דימת יװ ןעוועג זיא רע רָאנ

 ןעוועג גנַאל ןיוש רע זיא ךיז טימ -- ךיז בילוצ טשינ

 -- .ףוס ןקידנטאש ,ןטסליטש עמַאס םייב

 טבעלעג גנוי ןבָאה סָאװ יד בילוצ רָאנ

 ןיוה ןופ טנעװ יד ןיא -- ןבעל ןייז םורָא

 גָאט ןדעי ןוא שיט ןייז ייב ןוא
 ,סיורג ןרָאװעג ןוא ןסקאוועג
 טכַארבעג טכַאנרעדפיוא ןדעי ןוא

 ,קילג ןיילק יינ ַא ןוא טייקטרעדנואוורַאפ ַא

 ץרַאה ַא ןעד ןבָאה טעװ רעוו זיא
 ,קירב ןקרַאטש םנופ לטערב ַא ןָאט לקָאש ַא
 ,ךיוה ןוא גנוי ,רעכיז ױזַא ןטערט ייז ואוו

 ,חוכ ןקידנוחטב טָאהעג טָאה רעטעפ ןיימ

 ןילַא ךיז טימ רָאנ לקניוו ןיא טָאה רע

 ןףרעה םיא טנַאקעג טָאה רָאנ טָאג זַא ,טדערעג

 ,רַאה ,הדומ ךיז ןיב ךיא;

 ,ןכָארבעצ ךימ טסָאה

 ןקוק לָאזכ ,ףױרַא ּפָאק ןיימ טסייר וד
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 ;ןרעטש ןיימ טסשעלרַאֿפ וד יו

 ;דייוועגניא ןצנַאג ןיימ ןיא סיוא טספור וד יו
 ! והובו-והות ןרעוו לָאז

 .ןרעוו טעוװס :סייוו ךיא ןוא

 ,סיוא טשינ גָאז רָאנ

 ךיוא סע לעווכ ןוא

 ,ןגייושרַאפ םוטש תיב-ינב ןיימ רַאפ

 טכַאנ רעזאלפאלש ןיימ ןֹופ ןרעיוט עקירעדינ יד

 ,דימת ןפָא ריד רַאפ ןעייטש

 ריד ךָאנ ןּפעלשכָאנ ךיז ייז ןלָאז ןוא םוק

 .טעמוא ןוא טיוט עטיווס עצרַאװש עצנַאג יד

 ,טתמח לכ תא ּפָאק ןיימ רעביא ןסיגסיוא ייז ןלָאז

 ךלמ-רעפעלש ַא רַאפ ןכַאמ ךימ

 ,ןתתיקזוח ןשירַאנ ַא רַאפ

 ;תונויזח:ךיוה עניימ ןופ ןּכַאלסיױא ךיז
 בייל ןפלָאהָאבמוא ןיימ רעביא ןליּפשסיױא

 ,תונואג עשידשידנוש דוּפ ןצנַאג םעד

 -- .ןעמערב ךעלקעד יד רימ ןקַאהרַאפ ייז רעדייא
 "ןעמענ ןעמוק ךימ ןלָאז "?עקילייה,, הרבח יד

 רעטעפ רעטצעל ַא ןיימ טָאה ױזַא

 .יודיוו ןייז טָאג רַאפ טגָאזעג

 ןכיוה עטייוו יד ןיא רענייא זַא גונעג
 .ןעמונראפ דייר ענייז ןוא טרעהעגסיוא טָאה

 ,טנלע רעייז שטָאכ ,רעדיוו ןוש רע זיא
 זיוה ןייז ןיא עטַאט ַא ןעוועג

 .ןעלקניוו ענייז ןיא רַאה ַא ןוא

 ןשטנעמ טימ שטנעמ ַא

 ,ךיילג וצ םורק

 .טלקיוועג יירפ רעדיוו ךיז טָאה םלוע-ךרד רעד
 ןטרובעג ךיוא ןוא טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה סהיול

 גָאט-גָאט ןייז ןופ רדס ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז ןכַאז עלַא

 ,ןבעל

 קירעגיא ןרָאװעג טשינ זיא ךַאז ןייק
 ,טשינ ךיז ייב ךיוא רע ןוא
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 המשנ רעד רַאפ טקנַאדעג טָאה רע
 ,ןגרָאמירפ ןדעי טרעקעגמוא םיא טרעװ סָאװ

 .גנירעה טימ טיורב לקיטש ןרַאפ ןוא

 טיה סָאװ גיוא ןכילטעג ןרַאפ ןוא

 ,הפגמ ַא ןופ ּפָא ענייז ןלעווש יד

 סוחי לקיטש ןראפ ןוא

 -- םָאטש ןייז רעביא ךָאנ טצנאלג סָאװ
 .יול תשודק םוצ טפַאשהבורק עטייוו ַא

 ןטייק ,ןעגניר עכלעזַא ץלַא ןענייז סָאד
 טלעוו ןוא דרע וצ ָאד ןשטנעמ ַא וצ ןדניב סָאװ

 .ךלעֿפ ןיא טניוװ רענדולב ַא יו טשינ טרעוו ןעמ ןוא

 ? ךיא

 טוואורפעג לָאמטרעדנוה בָאה

 ןייצ יד ךיז ןדיירַאט יו רערעמ ןוא
 ,ןלָאבמיס ןוא םיזמר עקידנלייה טימ

 .רעדניצַא זיב ןויואב טשינ ךָאנ ךיא בָאה

 ;זייב ןיירַא םינּפ ןיא ךיז רעטיב ךיא
 גנוצ ןטימ ץלַא טסּפַאלק ,טסטאלק

 :טייל ענשזַאװ עשירעלעטשנָא עלַא יו

 ,טרעדנוהרָאי רעטסקיצנַאװצ ןוא רוטלומש ,רוטלוק
 דלַאב ךיז טסּפַאכ וד שטָאכ ןוא

 ,ןעלמוט יד ןופ ןפיולטנַא טסליוװ ןוא

 .ןעלמיה עלַא זָאלרעיױט ןוא טקַאהרַאפ ןענייז

 ךָאנ טמייהעגרַאפ סעּפע טָאה ָאלעשזדנא

 ,םיור ןטלַא ןיא טרָאד ָאלָאּפוק ןרעביא
 ,טָאג טעדייזרַאפ

 ,םיכאלמ יד טשרעדניקרַאפ

 עיצַאטימיא-רעדנואוו ערעמירפ ןייק

 רעניואווַאב דרע עטשטנעבעג יד ןופ ךָאנ רענייק טָאה
 ָאד ןליּפשוצפיוא ןזיווַאב טשינ

 ,רעגניפ ףעניפ עטעקַאנ ענייז טימ

 ןזיװַאב ָאד ךיז טָאה סָאװ עטסכילטעג סָאד

 ,ןשטנעמ ַא וצ םַאזנייא ןטסרעוװש ןיא

 קירעיורט ךילשטנעמסיורג ,קירעיורט לייוו
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 געט ענייז עלַא ָאד ןעוועג רע זיא
 !טָארַאנוב רעטסיימ רעטעװערָאהרַאפ רעד

 טרעווילגרַאפ ךיז ןיא טגיל סָאװ ןייטש ַא ןופ רעיורט ןטימ

 טרעהרעד טָאה רעיוא ןייז רָאנ ןוא
 ,טרעביפ סע יװ ,ןבעל ןייז ןופ רעייפ סָאד

 ,ןטלָאּפשעגפיױא טייקמוטש ןייז טָאה רע ןוא

 ןטלַאטשעג טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה סע
 .עסַאמ רעדנילב רעד ןופ סנקור ענעגיובעג טימ

 סמערא עקיטכעמ ענייז טימ טָאה רע

 ּפעק ערעייז ןביוהעגפיוא

 ;רעזלעה עטפיײטשרַאפ יד ןופ
 .סעברָאה יד ןופ סנקור יד טכיילגעגסיוא
 םינּפ ןייז רַאפ ןבילבעגנייטש ןענייז ייז

 .ןענָאקרעד םיא וצ ןָאטעג ךיז ןוא

 ,ךיא בָאה טָאװ

 ,טנעוו ריפ ןיא רעלגאוו

 ? טנרעלעג ןופרעד

 - ,טגָאמרַאפ טשינ ָאד דרע רעד ףיוא םענייק טָאה רע ךיוא

 ןשינרעטסניפ ןיא יו ךיז טזָאלעג טָאה ןוא

 ןכוז ןזלעפ יד ןופ ןזייארעווילג םניא
 רעזיילסיוא ןא ןוא רזע ןַא ךיז רַאפ
 .טרעמַאלקעגמורַא םיא ןבָאה סָאװ ןשואי ענייז ןופ

 | ,טכַאנ רעד ןופ ןטימניא רעהרעד ךיא

 ,ריּפַאּפ ןפיוא ןעפ ןטימ ןריפ ןתעשב

 טרעמַאה ןוא ןעּפ עניד ןיימ טּפאלקס יוװ ןוא

 ןלַאפס ןוא טרָאװ ןופ זלעפ םעד טגָאלש ןוא
 ,ןעגנירּפש ןעקנופ ןוא ןייטש ןייז ןופ רעקיטש
 ןעמוטשרַאפ ןעקנופ יד ,ןעגנילק ןעקנופ יד

 -- רימ רַאפ ןייטש טניימ דיל סָאד טביילבס ןוא

 ,לֹוש עטקַאהעגסױרַא קירעדינ ַא דלעפ ןופ
 ,ריט ענעכָארבעצ:ץרַאװש ַא טנַאװ רעד ןיא ןוא
 ןײגנײרַא ריא ןיא ָארומ בָאה

 ,ּטערט-רעלעק עקירעדינ יד-טָא ףיוא

 ,טלעק-רעטניוו ןיא ,ירפרעדניא ןדעי טגעלפ
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 ,גָאטרַאפ ןופ דלָאגיָאלב ןשירפ ןקידרעמוז ןיא
 -- עטָאלב רעקידנעיסָא ןיא ןוא ןגער ןקידנגור ןליופ ןיא

 .בוטש ןיא טָאג וצ טייג ,ןטערט רעטָאפ ןיימ

 .עטַאט ןיימ ,ךיא יו ןעוועג זיא רע
 ןעזעגנייא גנילצולּפ טָאה רע

 שינעגעגַאב:טנָאנ ןייק ָאטשינ זיאס יו

 .דרע רעד ףיוא ָאד שנעמ טימ שטנעמ ןופ
 טכיל עלעדייא עלַא ןשָאלעג ךיז ןבָאה געט ענעי ןיא

 תובהלתה עקידבוטמוי יד ןוא תודיסח ןופ

 טרָאד ןוא ָאד ןטלַאהַאב ךָאנ ךיז טָאה

 טרָאװ ַא ןיא ,ט"שעב םנופ השעמ ַא ןיא
 .קנַאדעג רערעטיול ַא רעצירָאק ןופ ,רעװַאלצַארב ןופ

 ןּפלוט ערעװש עקידרעטניו ןיא יװ טעילוטרַאפ
 םישרוי:םידיחי ענעבילבעג יד ןעגנַאגעגמורא ןענייז

 .ןָאטעגנײרַא ןטכַארט ןקיטעמוא ןעָארג רעייז ןיא

 ןייגרַאפ ןקיטסָאה-וצ םענעגייא ןייז ןיא ךיוא

 ףָאטעגנײרַא ףיט רעניימ עטַאט רעד ךיז טָאה

 טעבילגניא ןרעצליה ןיימ ייב ,ריקלַא םעניילק םניא טגעלפ

 .טדערעג ךיז וצ קידמיליהת ןוא ךיז ןציזרַאפ

 טרעהעגנייא שרעדניק ךיז בָאה ךיא

 ןשינעלמרומ ענייז וצ ,ןענוגינ םורֿפ ןייז וצ
 טײקטרעמוַארַאפ ןייז ןופ רעצ רעמוטש רעד
 ,בייל ןוא ןייב ןיימ ןיא ןבילקעגרעבירא ךיז טָאה

 ,סייוו ךיא ,טלָאװעג טשינ סע טָאה רע

 שינעגנע ןייז ןיא טלגאוועגמוא טָאה רע רָאנ

 ,טסיירט םעטָא ןא טכוזעגמורַא ןוא

 םורַא ךיוא ָאד ךיא ייג ראפרעד
 .דרע רעכילמייה-טינ ןוא רעדמערפ ַא ףיוא יו

 .ךיז טימ ליואוו טשינ רימ זיאס

 ,ךָאנ לגרמ ַא יו רימ טייג לרוג ןיימ
 טירט ןיימ רַאפ ןגעו יד טגנע רע
 ,טלעוו יד טגנערדרַאפ

 סיורָאפ רימ םינּפ רעטסניפ ַא טימ טלקָאש

 ,יוה ַא ןופ ריט רעדעי וצ ,טרָא רעדעי וצ
 ,טָאטש ַא ןופ לעוװש רעדעי וצ

3 

 ,טָארט ןיימ טלקַאװ ןוא



 סקידרע גייטש

 .א

 ץערָאק םוקמ ןיא זנוא ייב ךיוא

 ,לדיא 'ר דיא א ןעוועג זיא

 -- .רעמזעלק ַא רע זיא ןעוועג ןוא
 ,לדיפ ןטימ לדיא רעמזעלק

 ,לדיא 'ר דיא רעסיורג ןייק טשינ
 ,לסקַא עלָאמש ןוא טנעה עניד

 ,רעניילק ַא ךיוא לדיפ רעד ןוא
 ,ןסקאוועגוצ לסקַא םוצ יו

 ,לדיא 'ר דיא רענדָאמ ַא ןוא

 ןעמוקעגסיוא זיא םיא טיול ןוא
 ןליּפש ןוגינ ַא ףרַאד ןעמ זַא

 .ןעמומ רעכייר רעד רַאפ רָאנ טשינ

 ,הנותח רעד ףיוא --- רעטעפ ןטימ
 . םינתוחמ ערעדנַא ראפ ןוא
 ;טנטעברעביא ןוא גנעטדזגורב
 --- ,םיאנוש טימ שינעגעגַאב ַא

 ,הרוש ַא ןיא טייז-רעד-ןופ יירד
 ןגעקטנַא טמוק עטייווצ ַא ןוא
 ,ןקילב עמורק טימ ךיז ןעטיוו

 ,ןגערב-רעדיילק יד ןָא ןריר

 ,ןעיצ ךיז קירוצ ,קירוצ -- ןוא

 .ןעמוק-ןגעקטנַא יינסנופ --- ןוא

 רעטעפ רעגנאל ַא טנַאה יד טקערטש

 .ןעמומ רעקשטירעדינ ַא וצ

 לדיפ ןייז ןָאק סע -- סָאד רָאנ טשינ

 | -- ןליּפש ןוגינ ןלעדייא ַאזַא
 םיליהת קיריורט לטיּפַאק ַא
 וליפַא ךָאנ היול ַא ךָאנ



 ! גהנמ ַאזַא ןופ טרעהעג טשינ
 ?ןדיא ייב ?ךָאנ ןדיא ייב ןוא

 טשינ ךָאנ ריא טנָאק ,סע טגָאז ריא ביוא
 לדיפ םענייפ סלדיא רעזנוא

 ןיוש ץרַאה ליפיוו טשינ טסייוו ריא ןוא

 ןבעגעגניירא םיא ןיא טָאה רע

 ,ןוימד ןייז ןופ טייקנייש ליפיוו

 ,ןבעל ןייז ןופ טייקנייר ליפיוו

 ןדייר:טשינ ןייז ןופ דוס ליפיוו

 ,ענייז סענורטס יד טיורטרַאפ םוטש

 ;ןברָאה טימ גנערטש ייז טגָאזרַאפ ןוא

 .ןענייו טשינ -- רעֶבָא ָאי-ןהנעט

 ,ןגלָאפ ענייז סענורטס יד ןוא

 ,לדיפ רעטוואורפעגסוא ןָא ןיוש

 ץערָאק םוקמ ןיא זנוא ייב ךיוא
 ,לדיא 'ר דיא ַא ןעוועג זיא

 יב

 לדיא 'ר דיא-רעמזעלק רעד זַא

 ,ןגעלעג טעב ןיא קנארק ןיוש זיא

 דימת רענייז לדיפ רעד זיא
 .ןגעלעג םיא רַאפ שיט ןפיוא

 ,רענייב ןוא טיוה --- ,לדיא 'ר ,רע

 .ןריר טשינ טנַאה ןייק טימ ןיוש ןָאק
 טלמירד ןוא טגיל לדיפ ןיא רָאנ
 .םירישה ריש רעגניא ַא ךָאנ

 ןעלמירד ןטרָאד ןיוש טעװ רע ןוא

 .םינוגינ ערעדנַא יד טימ

 רענייק טשינ טנייח ןיוש טסוק סע יװ

 םענורב ןקילײה סבוט םש לעב םוצ
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 ,רעסַאװ עטשטנעבעגס טרָאד ןּפעש
 ןעמערב ןוא טנעה יד ךיז ןשַאוו

 ןעמוק טשינ רעמ ןיוש טעוװ יוזא
 ןעמענ לדיפ םעד טנַאה רעד ןיא

 ,חישמ זַא רשפא ןדייס
 -- ,ןפע ןַא ןָאט ריט-טלעוו יד טעװ

 ,םיסינ ןפערט ןענָאק טלָאמעד

 ןפערט ךיוא סנ רעסיורג רעד ןָאק

 ןדיא ענעי ןופ דיא ַא ןוא
 רעמזעלק ןייק טשינ ,רעלדיפ ןייק טשינ

 לדיפ םעד טנַאה ןיא ּפַאכ ַא טוט

 ,רומזמ דודל :ליּפש ַא ןוא
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 קיט כיל

 שואי ןופ קנַאדעג רעד ןייא ריִמ טמיור ,טנייה
 ,ןביירש-ןזרעפ ןייד ףיוא םויס ַא ןכַאמ וטסעוו

 ןורא םענרעצליה-ןיילק ,ןלָאמש ַא ןיא טסעוו
 ,ןגיײלנפָאלש לדנעּפ ליואוו יירטעג ןייד

 תיבה תורוק ריפ ענייד ןיא ןייגכרוד ךיז טסעוו ןוא

 ,סעצײלּפ יד ףיוא טנעה יד ,ןיהַא ןוא רעהַא

 ןעגנעה סָאװ ןטערטרָאּפ עביל יד ףיוא ןקוק ןוא

 ,תישארב השעמ ןופ -- ןעלקניוו ריפ ענייד ןיא

 ,רעדנואוו ןָאטעגפיוא ןבָאה -- -טייל עמסרופמ

 ,םיניד ןופ רעצירק ןוא רעכעטסַאּפ ,רעריפ

 -- הנומת עטלפענרַאפ ַא לשיט ןכעלמירק ןפיוא

 ,עניד יד טנַאה יד ןיק ןפיוא --- עטַאט ןייד

 ,ןגיובעג ּפָאק םעד ,ןגיוא עטכַאמרַאפיבלַאה

 ,הבשחמ עטייוו ַא ,ןרעטש רעלעקנוט ַא

 :עטכַארטרָאפ עלַא ןענייז החּפשמ ןיא זנוא ייב
 .אוביש הכחַא ,המהמתיש יּפ לע ףאו

 ןטכַאד רָאנ ,םינפל רָאנ סיוא סע טעז יוזא

 :עטרעקרַאפ סָאד טקנופ רימ ךיז טכַאד זיא ןטכַאד

 ןטעב וצ ,הליפת וצ דימת ךיז טגיונ ּפָאק רעד

 ,ָאד טרעטשעצ קיביײא ףיוא ןיוש זיא סָאװ סעּפע ףיוא

 ןמלעה טינ ליוװ טָאג ןוא ,ןפלעה טינ טעװ טָאג ןוא

 ?קוליח רעד זיא סָאװ רָאנ ןפלעה טשינ ןָאק טָאג ןוא

 קיטיונ ױזַא ךָאנ זיא ןעמעוו רַאפ ,רעדיוו ,ןוא
 טקיליטראפ ןוא טסיוװ זיא סָאװ םעד ראפ ןטעב סָאד

 .ןברוח ןופ ןרָאד ןפיוא הליפת ןופ דסח רעד
 .םימחר ,רעטנעענ ךיז עילוט ,ךיז עילוט ,יוא
 ,בוט םש לעב לארשי ןופ טרָאװטוג סָאד ןעמוק לָאז
 .ןמחנ 'ר ןקנַארק ןופ ןוימד רעטפישיכרַאפ



 ,השעמ יד ןבילבעג זיא ,טלעוו יד רעטנורַא
 ףןרער ענעדלָאגניג ןביז טָאה השעמ יד

 .בוטמוי טכיל רעדנַא ןַא טנערב רער רעכילטיא ןיא

 .ןרעו טשינ ןשַאלרַאפ ןלָאז ייז ,ייז טיה ַא

 םויס ַא ןכַאמ רימ וטסייה ,גָאז ,עשזסָאװרַאפ

 םיריש ןוא רעדיל ןדניצנַא ןרעהפיוא ןוא

 ןריפרעד ןזומ ךָאד ץעגרע ךימ ןלעװ ייז

 .ןריט עקידייל ,עטנפעעצ עלַא ךרוד

 ,עטַאט רעקיטעמוא ןיימ ,ןעמערב ענייד ףיוא ביוה
 .םינּפ ןיא ןָאט-קוק ַא ארומ רימ וטסָאה סָאװ
 ,לדליב ןקירעדינ ןפיוא רעווש ױזַא טסגייווש וד
 ןענָאקרעד הבשחמ עטייוו ןייד טשינ ןָאקכ ןוא

 ןקור םענעגיובעג ןייד ףיוא רָאנ ןעייל ןוא

 ,רעדיל עשרעלטעב ןיא םיא שטייט ןוא רעיורט ןייד

 עגר רעקיטכיל ַא ףיוא ףױרַא ןריפ סָאװ
 .רעדינ רערעטסניפ ַא ןיא דלַאב ךימ ןביירט ןוא
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 טײצטלַא ענעדלָאג

 רעדירב ענייד הבצמ ַא לעטש

 ןרעטש לארשי ןלעדייא ןייד רָאנ טשינ

 עשרַאװ:סיורג ןופ רעטסוש ןדעי רָאנ

 ןרעה טשינ טרָאװ רעזנוא ןיוש ןָאק סָאװ

 קוסּפ ַא רעזנוא ךָאד טלָאװ לָאמַא

 ,לגניא םיִרָא ןַא וצ טעשזדנָאלברַאפ
 ךָאנ דיל רעזנוא טלָאװ רשפא ,סייוו רעֹוו
 ןעגנוזעג שטנעמ רעטושּפ ךילרע ןַא

 טָאטשקרעװ ַא ןופ ךעלּפערט עקיביוטש ףיוא
 .סנעזייר םהרבַא לָאמַא רָאג יו
 ט'הרושבעג טָאה סנייז לרעמעה סָאד

 ,גנוזיילרעד רעקילייה רעסיורג ןופ

 ןעמוקעג זיא חישמ ןייז ןוא
 ,טנװָא ןדעי ןטרָאד רעטסנעפ םוצ
 לגניא ןדימ םעד וצ ןָאטעג קוק ַא
 .טנעָאנ זיא העש יד :טגָאזעגנָא ןוא

 ?ןעמענ ךָאנ טעװ ליפיוו ליפיוו ַא

 .ןגיוא ענייז ןדנוצעג ךיז ןבָאה

 ןעמענ טשינ .דניק ןיימ ,גנאל ןיוש טעװ סע

 ןגיובעג סנקור יד ןבָאה געט ןוא

 ,עצארפ רעד רעטנוא ,ךָאי ןרעטנוא

 רעדיל יד טימ לכיב עניד סָאד ןוא

 ןעקנואוועג גיוא ןַא טימ ךילרעדנואוו טָאה

 ."רעדירב ןוא רעטסעוװש, יד טעלגעג םורפ ןוא

 תבש יאצומ ,לקנוט ,ואוו דלאוו ןוא

 ,לקעטש ַא ףיוא לכיט טיור ַא טימ

 ןלָאטסָאפַא עגנוי הנחמ יד

 סנקעוורעד-טלעוו א טכירעגּפָא ןבָאה
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 טלקניפעג טָאה ןרעטש ַא ףרַאש יו

 :רעטנורַא דלַאװ ןיא גייווצעג ןכרוד

 םענייק טשינ לעװ ןוא רעה ןוא עז ךיא

 .רעדנואוו ןוא דוס רעייא ןלייצרעד

 ,םלוע תיב ןפיוא הבצמ ַא לעטש

 ,רעמייב יד ךָאנ ןוא טכַאנרַאפ ןכָאנ
 -- ןרעטש ןפרַאש םענירג םעד ךָאנ ןוא

 .רמושילמיה רעגולק .,רעגנוי רעד

 עלַא זנוא ךָאנ ,עלַא ייז ךָאנ ןוא

 םלוע תיב ןפיוא הבצמ ַא לעטש
 ןדרע עלַא ףיוא -- טסליװ וד ואווַא

 .םלוע תיב רעשידיא ַא ץלָאטש טסיורג
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 ...יהיו ,רקוב יהיו ,ברע יהיו

 .א

 :לָאמא געלפ ךיא יוװ ,וליפַא טשינ ןיוש טכַארטכ

 ,לוק ןייד דיירפ ןיא טגנילק רעקיטכיל ַא בוטש ַא ןיא

 ,דיילק ןטיירב ןייד ייב רעטסעוװש עניילק ןביז

 ייז ןשיווצ שטסכיילב ,עטסקנַאלש יד טזיב וד ןוא

 ,דניק ,הלכ ,עמַאמ :עמַאמ יד טזיב וד ןוא

 ,טגיוו ןוא ףרָאד ןוא געוו -- עסיורג םירחסמ ףיוא

 ,טייצ ַא ןיא לָאמנייא ,עטַאט רעד םורַא טרָאפ

 ,טייוו ןופ ןָא רע טמוק ,םישדח ןיא לָאמניײא

 ,טקנעשעצ קנַאשעג טָאד ,רעטכעט יד טשוקעגסיוא

 .טקנעברַאפ סױרַא טקוק ,לקניוו ןיא --- דליב ןייד ןוא

 ,שָארב רענעדלָאג ןייד ןיא ,לבייה ןסייוו ןייד ןיא

 .סָאלש ןטייוו ַא ןיא ,ץעגרע ענעעזרַאפ ַא

 ,טכַאמרַאפ ריט יד גנירג ריקלַא םעניילק ןייז ןיא

 .טכַאנרַאֿפ טרעוו סע זיב טרָאד ךיז טימ טביילב רע ןוא

 ןײױַא םיא סע טסגָארט ,לּפמעל ַא ןָא וטסדניצ

 ,ןײלַא טביילב רֶע ןוא ,לכיימש רעמורפ ,רעטוג

 זיוה ןלקנוט םניא וטסציז רעטסנעפ םעד ייב

 ,םידרג-יד טלעוו יד יוװ ,םַאזנייא יד יוזא סיורג

 ב
 ןעלמירד םוצ ןײלַא ךיז -- דילגיוו ַא
 ,טגעװ סע ןוא סניימ דיל ךילטיא זיא

 ןעלמיה עטייוו ןיא דרע יד טגיוװרַאפ
 .קילג טמולחעגסיוא-ךילדירפ ןופ

 רעדילג עלַא ,םירבא עלַא עלַא טימ ןיב
 קירטש יװ דרע רעד טימ ןדנוברַאפ

 .רעדירב עניימ ןענייז ןכַאז עלַא ןוא

 .קילג קיריורט ןיימ --- ןשטגעמ עלַא ןוא
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 רעדנוזַאב ךימ טעז גיוא עגנע סָאד
 יוזא ךיא יוװ ךָאנ זיא רעוװ רָאנ
 רעדנואוו ןוא ןטײקטסָארּפ ןביז טימ
 ,יורטש ןופ ךַאד ןדעי טימ --- טּפינקרַאפ

 ,רעמע ןוא גנַאטשמענורב ןדעי טימ

 ,קָאװשט ןדעי ןוא רעמַאה ןדעי טימ

 ,רמז ןקיזָארג ןוא לירג ןדעי טימ
 קָאלג ןופ גנַאלק ןוא ליּפש ןדעי טימ

 ןלַאזקָאװ ןוא ןענַאב ,סרעטסיולק ןופ

 טפיול ןוא טלייא סָאװ דרעפ ןדעי טימ

 ןלָאט ןוא גרעב ךרוד םיײהַא קרַאמ ןופ

 טפיוקעגנייא ןיוש טָאה עלעיוגס ןוא

 עלָאמס לסיבַא ,ץלַאז לסיבַא

 .טנַאװעג בָארג ןופ ןישרַא יירד ןוא
 ןלאט יד ןופ ןיוש טּפמעד טנװָא רעד

 ,דנַאל ןופ יוט םנופ -- ץראה ינמשמ

 רעביא ןגיוא יד רימ ןעייג סע

 :ךַאז רעדעי ןופ ָאד תווכש ןופ
 רעביטש ןופ טייקשימייהסיורג רעד ןופ

 ךַאילש ןופ גנופושיכרַאפ רעד זיב

 ,ןגעו עיינ טרעדנוה ןָא טפור סָאװ

 וצ טלאה לעװש עטלַא לקיטשס ןוא
 ןגעווטעניידנופ ךָאנ בָאהכ ? סָאװ וצ

 יור עשירפ ןוא ערעקַאמשעג

 ,ןענַאדנופ טייוו טינ ,טייוו טינ ָאד ןוא

 ןעז טזומ וד סָאװ סניוזא ָאד זיא

 ןענָאמרעד ךיז ןענָאק טסלָאז ידכ

 ןעוועג לָאמַא תמאב טזיב וד זַא

 ,רעטרע עלַא ןופ טרָא ןטסנעש ןיא

 ןיילַא ךיז ןלייצרעד סע ןוא

 רעטרעװ עטסנבילקעג-טשטנעבעג יד טימ

 ,ןח ןייז וצ טגָארט טרָאװ רעדעי ןוא
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 הכרב עטוג ןייז ןוא תמא ןייז

 טיהעגּפָא ריד טָאה סָאװ םעד וצ

 ןכָאװ עלַא ןוא געט עלַא ןופ

 ,דיל ַא ןוא הרוש ַא ,גנַאלק ַא

 ןטיילגאב ךיד רעכיז ןלעוװ ייז

 ןיוש ןביילב ןוא געוו ןטצעל ןיא

 ןדע ןג םעד ייב רעטיה עטוג יו

 ןייטש ןייד ןופ ןטָאש םענירג םייב

 יג

 ,ןבעל ןיימ ץלַא ָאד זיא גנע ןוא
 .טיירב זיא סָאג יד ןוא דמערפ יד

 ןבעל ןיימ ןרעו טשינ רעסערג טסלָאז

 .טיורב ןיימ ,ןרעו טשינ רעטַאז טסלָאז

 ,גנונפָאה ןיימ ,ןרעװ טשינ רעכייר טסלָאז

 ? סָאװ ,ןבָאה ןעד וטספראד סָאװ

 ?רעלדָא ןקיטכעמ ןופ רעדעפ ַא
 ? טָאלש םענעדלָאג ןופ לקניפ ַא

 ? ןגרָאמ ַא וטספרַאד סָאװ ? ןגרָאמ ַא
 ;טנייה עלעציּפ סָאד רָאנ עז

 ,רעטסנעפ ןכרוד ןוז עלעסיבַא

 .טנייש ןוא טלגניא ןוא טשרעדניקס ןוא

 .ד
 ןזיילסיוא לָאמַא ןעמוק ךימ טעװ רעטעפ רעכייר ַא

 :טעּפשיוצ ,טעּפש אמתסמ ןייז ןיוש טעוװס רָאנ

 לטנאמ-ןקנארק ןסייוו ןיא דימ ןציז ץעגרע שדקה ַא ןיא לעווכ
 .טעֶאּפ רעטשרע רעד ןוא ןשקע רעטשרע רעד טָאטש ןופ

 ןבירשעגּפָא רעגניפ עניימ ךיז לָאמַא בָאה ךיא
 ,טלעװ רעד ןיא סרעטעפ ,סעמומ :לכיב-ןסערדַא ץנַאג ַא

 (ןשינעגרָאז עכילמייהמוא עניימ ןלייצרעד ךייא ךיא ףרַאד יצ)

 ,דלעה ףפורעגנָא ךימ טָאה ךַאנעה ןכש רעד רָאנ

 ָאלבטנװָא ןזיב ןצנַאג ַא גָאט ַא ןעזעג ךימ טָאה רע ןעוו
 ,רוכז ןעמעלַא ןענָאמרעד סָאד ,ןביירש ךעלווירב סָאד

547 



 לרפס ןייז ןוא ןטַאט םעד ךָאנ השמ רעטעפ וטסקנעדעג
 ,רוא יהי :ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 סורג ַא בָאה ךיא :תוכז לקיטש ַא ןייז רימ סָאד לָאז

 ;ךיז ייב סקירעביא ליפיוזא טשינ ערה ןיע ןייק טסָאה
 טָא-טָא סָאװ םענייד קינעמילּפ ַא לריּפַאּפ ןירג ַא וצ קיש

 .ךוש ייווצ עבורח ענייז ןופ סיױרַא סָאג ןיא רע טלַאפ

 ןףייש טינ -- ריד רַאפ ןוא ענשזַאװ טינ סָאד זיא םיא רַאפ
 .ליואוו טשינרָאג יאדווא סָאד זיא ןרעזנוא סוחי ןרַאפ ןוא

 ;רָאמיטלַאב ןכיוה ןיא טרָאד ךלוה ןייד רָאפ ךימ לעטש ךיא

 ,לױזמַאק ענעדייזלעג יד ןוא טוה-ןעמיוק םענעסעלטַא םעד

 שממ לטעלב ַא ,ןירג לריּפַאּפ ַא טימ רימ רעפטנע זיא

 לָאמַא ךיז טסָאה וד יװ ןייז לָאז ןוא בצמ-לובמ ןיימ ףיוא
 ןעוועװטַארד טשינ ךיז ןרעל ךיא סָאװ ,ןגירשעצ רימ ףיוא
 .לֶא ןַא ,קָאװשט ַא ,טפיטש ַא ןרעטשנײרַא ליוז ַא ןיא ןוא

 ןָאטעגיּפַאכ ַא ּפָאק ןרַאפ עמַאמ יד ךיז טָאה --- *! לא ןַא.

 לָאז עטַאט ןייז ןעוו ,טעמרַאּפ ןוא לֶא תוכימס ַא רַאפ סָאװ.

 .ןרעדיולפ-טלַאק ןייד ,השמ ,ןרעהרעד ןוא ןייטשפיוא רבק ןופ

 "+ לָאטש ןופ ץרַאה ןייד זיא יצ ?ןייטש ַא ץרַאה ןייד זיא יצ

 ,םעד ןָא גנאל ןסעגרַאפ וטסָאה םתסמ .טוג סע קנעדעגכ

 :טרָאֿפ ךיז ךיא ןאמרעד טציא רָאנ ,טסעגרַאפ ןעמ סָאװ טוג זיאס

 ,קנַאב שרדמ תיב ןפיוא ןעגנאגעגסיוא עטַאט רעד זיאס ןעוו |

 .דרָאב רעד ןיא םידָאפ ןסייוו ןייק טַאהעג טשינ ךָאנ רע טָאה

 -- ריא וצ ךיוא ןוא םיא וצ ןאד ןבירשעג ךיא בָאה ױזַא
 .געפיניוו ןיא םארק-גנוריצ רעד טימ הנמלא רעד הרפש עמומ רעד

 -- ,וירב ַא דָארג ןעמוקעג םורַא רָאי ןביז ןיא רימ זיא ריא ןופ
 .קעשזד קינייא ריא ןופ הווצמ'רב רעד וצ שינעטעברַאֿפ ַאזַא

 שינעטעברַאפ רעשילגנע רעד ףיוא ןביואנופ למערדלָאג ןיא

 טלָאמעגסױא ןענַאטשעג לתילט ַא ןיא לקעשזד סָאד ךיז זיא

 ַאז ַא ץנירּפ ןכייר א רעטנוא יוװ ,ןעמָאנ ןייז םיא רעטנוא ןוא-
 .דלָאג שילגנע טימ טקורדעגּפא רענייז ןעמָאנ רעד ןוא

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןגָאז וצ ןוא ןלייצרעד וצ זיאס ? ןײלַא סָאד ןוא
 ,טעָאּפ :עשירַאנ ַא גנונעפָאה ַא רימ טעקרָאט סעּפע רָאנ
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 ,ףייר-זומת ןיא ןיוש ןעייטש ענייד רעדיל יד ,טכירַאּפ וטסָאה ענייד ךיש יד
 טעּפש-ברע רענייד רעטעפ ַא ןעמוקנָא ךָאנ ןָאקס ןוא וטזיב דימ ןוא

 העש ַא ןיא ןעמוק ןוא טעב-שדקה ןייד וצ ןגערפרעד ךיז ןוא
 ,טרָאד ענייד ןעלמירד עטצעל יד ןופ למירד ַא טסּפָאכ וד ןעוו

 ךיז טסרעדנואוו וד ןוא םולחיוצ ריד עטַאט רעד טמוקס ןוא
 ,דרָאב ןיא סייוו םעדָאפ ןייק טשינ ךָאנ ץלַא טָאה רע סָאװ

 ,טעּפש ױזַא ןיוש דימ ױזַא ,ןיוש טלַא יוזא טזיב וד ןוא

 ,רָאדירָאק -שדקה ןטמארעגפיוא ןיא טרָאד רעטעפ ןייד טרַאוװס ןוא
 טיורברעקוצ םענירג ןוא סינ עלעטסעק ַא טנַאה ןיא טלאה ןוא
 .רודה-ןיע :ןטייפ ןסיורג ןופ דליבס לטסעק ןפיוא ןוא

 שיט ןדע'ןג ןייז ייב גנאל ןיוש טציז ןטייפ רעסיורג רעד
 .דרע רעד ףיוא ןשינעלגָאװ ענייז ןופ ּפָא ךיז טור ןוא

 ,ךוברעדיל ַא ןייז ןגעוו טעברא עסיורג יד לָאמא ךָאנ טנעייל ןוא

 ,דרעווש ַא טימ ןכילגרַאפ טרָאד טרעוװו דיל ךילטיא סָאװ

 ,סנױזַא ,ןיַאזַא רָאנ ,ךיז ױזַא טאלג לדרעווש ןייק טינ ןוא

 .טצעזאב ןטנעמידטיור טימ ןוא דלָאגניג ןופ לטנעה ַא

 .ןעועג ָאד הכוז רפוס-רעטכיד ןימ ַאזַא טָאה סָאװ רוד רעד

 -- ,טצעזעגקעװַא שוט-ןדע"ןג א ייב ךָאנרעד ךָאנ םיא טָאה ןוא

 טניורקעג ,טכיוהעג --- רוד ַא ןיא לָאמעניײא טפערט רוד ןימ ַאזַא
 ןעּפ יד טביירש ָא-ױזַא -- רכש ןייז ןייז ןטייקיביײיא יד ןיא לָאז
 שינעעשעגסיורג רעדעי ןוא סנ רעדעי ןביירשרַאפ טוט סָאװ
 .ןעשעג דרע רעד ףיוא רעדינ-רעד-ןיא ָאד לָאמַא טוט סָאװ

 ףיוה םעד ןיא טרעלטעבעגנייא רימ ןענייז טרָאפ עשזסָאװרַאפ
 ,רימ סע גָאז יוא ,סָאװרַאפ ךיא -- ןוא טלעװ ךיז טפור סָאװ

 רָאנ רעיוא רעייז ןיא דילדילרע ןוא ליטש רעזנוא טגנילק
 ?ריט רעייז ייב טנַאה עטקערטשעגסיוא ןַא ,ףור-הבדנ ַא יו

 ,רָאװ ענייר ךָאד זיאס רָאנ ,טשינ זנוא טרַאס ןוא ,ןענעקייל יז
 טיהעג טשינ ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןבעגרַאפ טָאג רימ לָאז ןוא
 ,סוכ ןוא סוכ ןשיוועצ ךיל'רוכיש יװ טגָאזעגסױרַא סָאד ןוא
 ,דיל ןטייווצ ַא ןוא דיל ןייא ןשיוװעצ ךילרוכיש יו
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 .ה
 ןשטנעמ ןופ לזמ סָאד ךָאד ןסייוו עלַא

 ,טימעג סנשטנעמ ַא ןופ טנלע םעד ןוא

 ,ןשטנעב ןוא ןעמוק לָאז םענייא ףיוא טסטעב

 .טירט ענייז טסריּפש וד ןוא טסטעב וד

 ,ןעמַאזרַאפ ךיד טעװ רענייא רעד ביוא
 ,ןייגוצ לקינייא ןייד וצ ןעמוק רע טעוו

 ןעמַאטש עטלַא ןענייז ןדניזעג ערעזנוא

 -- ,ןיורק עקיטכיל-יולב ַא -- ייז רעביא ןוא

 רעכירַא טסקַאװ זנוא ןופ רענייא

 .םור טימ זנוא טניורק ווא לסקַא ןַא טימ

 רעביטש ערעזנוא ןופ עטסנעלק יד

 .םורַא טייקיטכיל ןייז ןופ גניר רעד טמענ

 ןגייב ךיז טמענ זנוא ןופ רעטסנעש רעד

 טכיל סָאד ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק רע

 ןגיוא יד הוואג טימ םיא טכעטש סָאװ

 ,טכירעגמוא ,גָאט ַא ןיא לָאמא ןוא

 לקנעב ןייז ןוא שיט ןייז ןעמונעג רע טָאה

 .קעװַא ריקלַא ןטשרעטניה ןיא ןוא

 ןעקנעדעג קיבייא טייקלעדייא ןייז לעווכ

 קערש יד ,לפייוצ רעד ןעוו געט ןיא

 ,םינּפ ןיא רימ ּפמעט ךיז ןלעטש ןלעוו

 טלעװ רעד ףיוא בוטש טייזרענעינופ ןוא

 ,םיאנוש עניימ ןייז ןיוש עלַא ןלעוו

 טלעק עקיטעמוא יד -- טליגכיילג רעד ןוא

 רעטסיוו ַא טכישדמַאז ַא יװ ןגיל טעוװו

 ,טױלּפ רעביא ,לעװש רעביא ,םיוב רעביא

 ,וטזיב ואוו :ליטש ךיז ןיא ןפור ךיא לעװ

 ?טיוט ןוא ןבעל ןיימ ןופ טניירפ רעטסליטש

 רעטסומ רעקילייה ַא יו ,טרָאװ ןייד ףיוא

 ,לָאטש רעקרַאטש-טלעװ ןיימ ןופ דוסי רעד
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 רעטסוש ַא לגניא ַא וטזיב ןעוועג ןוא

 ,לא רענרעבליז רעקידווע'נח ַא טימ

 ,רעגניפ ענייד -- רעקידווע'נח ךָאנ ןוא

 טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןוא -- גנַאל ןוא ןיד

 רעגנירג ןוא רעגניא ָאד טרעוװ גנידצלַא ןוא

 ,טנַאלַאט טימ טלַארטש ןוא טקיטכיל ץלַא ןוא

 ןרָאװעג קירעיורט ןיב ךיא יוזא יו
 .ןעוו ןוא טשינ ןיילַא ךיא קנעדעג

 ,ןריובעג-יינ טלעוװ יד זיא יווייס רָאנ
 ןעזרעד טייקנייש ןיא ךיד בָאה ךיא טניז

 רעדיל עטסקיטעמוא ענייד ךרוד ןוא

 ,קילב ןייד ןופ ןח רעד ךיז ךרוד טרעטייל

 רעדירב עניימ ןופ רעטסכילרעדירב וד

 .קירב רעצירָאק טייזרענעינופ טרָאד

4 

 ןביילב טשינ זנוא ךָאנ עקַאט רענייק סעוו

 ? טסעז :רעגניפ ַא טימ ןזייוונָא וצ

 ,ןביוט טעקרָאװעג לָאמַא ןבָאה ָאד

 .טסענ ןליטש רעייז טיהעגּפַא ןוא

 ,םירפס ערעזנוא ,תומש ערעזנוא ןוא

 1 טלעוו עסיורג יד ןָאט ייז טימ טעוו סָאװ

 םירבק עקידעבעל ןרעוו ָאד ןלעװ יז
 .טלעו רעד ףיוא םירבק עטיוט יד ןבעל

 תובצמ -- ערעייז סנקור יד

 .םעד ךָאנ טרָאװ ַא ןוא ןעמָאנ ַא

 ,ס'יולה יד ןופ ךעלקיגייא יד
 .םש לעב םעד ןופ ךעלקינייא יד

 ז

 -- ,םיליהת תורוש טביירש דוד ךלמ רעד

 ,ןליטשוצנייא ורמוא עקידנענָאמ ןייז

 ?גינעק םעד ייב ורמוא יד טנָאמ סָאװ

 גינעטרעטנוא ןרעוו רעדיוו ריא לָאז רע

21 



 ? הדירי ןופ העש יד יז זיא -- העש-טנווא יד

 ,טייקדימ רעד וצ גנאגפָארַא רעקילייה זיא יז ,ןיינ

 ןדיירנעמַאזצ לקניוו ריא ןיא ךיז ןָאק ןעמ
 ,ןדייז ַא טימ לקינייא ןַא יו ,ןילַא ךיז טימ

 ,קיבייא -- המכח יד יװ זיא תומימת יד
 ,קיבױלג-ךילרע ןרעוו ליוו טפַאשגולק יד

 -- ןגערפ ןוויאַאנ םוצ ןייא ךיז טדער

 ןףגעוו המשנ ריא רַאפ גנולייה ַא

 רעביל ץלַא ,ןרעפטנע ןָאק יז רעקינייװ סָאװ

 ,רעבירַא לקינייא םוצ ּפָאק םעד ךיז טגייב

 ,ןגיוא ענייר יד ןיא ןירַא םיא טקוק ןוא

 .ןגיובעג דלימ ןוא שרעדניק ןציז טביילב ןוא

 !לגניא ןייש ,ןרעפטנע ריד ךיא לָאז סָאװ

 ,ןעגנילק תמא ןַא ץעגרע טרעהעג בָאה ךיא

 ,רערעייט ,טינ ךיא ןָאק ,םיא ןעגנילקרעביא רָאנ

 .קירעיורט רימ טרעוו --- ןופרעד ןדער ןוא

 ,רעטעּפש ,רעטעּפש ףיוא טרעפטנע עניימ זָאל

 רעטעלב עדימ יד טעװ דלָאג רעטצעל רעד ןעוו

 ןלַאפ ןלעװ ייז ןוא ןָאט-שוק ןקנַארק ַא
 ןלַארטש עטצעל יד ןופ למס'ראפ-קידניאוו
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 קידניא ןברק

 רימ ןיא ךיז טָאה בוטשמירָא טעמַאמ ןיימ

 ןבילקעגניירַא טולב ןוא ןייבעג ןיימ ןיא

 ריט רעטצירקעצ רעד ףיוא ,לעווש ןופ ביוטש םייב

 סניימ דיל עטשרע סָאד זיא

 ,ןבירשרַאפ טנַאה רעקיטעמוא רעקידרעטיצ ַא טימ

 ,טריפעגּפָארַא טרָאד ןופ דיל סָאד בָאה ךיא

 ןלַאװק עפיט טנזיוט ןיא ןרעטייל סע טריפעג

 ,טכיל עלַא ,סנטַאש עלַא ןופ ןעקנורטעג טָאה סע

 ןטונימ עטטנביוהרעד יד ןיא זיא סע
 ןלַאפעג ןוא ןבילבעג ךיז ייב ןיילק ןוא ליטש

 ? סָאװ טימ ,אד ןסיורג וצ טשינ ךיז זיא ךַאזנייק טימ

 זָארג סָאד זיא טנלע ןוא קירעדינ רָאנ טשינ

 ,זָארג ןימ ַאזַא ןיוא זיא םיוב רעסיורג רעד

 -- ,רעגנַאל ַא ןוא רעכיוה ַא ,זארג רעסיורג ַא
 ?ןעגנאלרעד רע טעװ סאוו ןוא ,ואוו ןוא

 ןדימ ,ןקירעדינ ןגעקטנַא ךיז ןכיוה ןוא

 קיטשינ ןוא קירעירט ךילשטנעמ יוזא ,ךילשטנעמ זיא

 .טקיטסימ ןוא סטכעלש ןוא טיײקשירַאנ טקיטסימ ןוא

 ןָא קיבײא ןופ ָאד ךיז טוטס סאוו עז

 רעדינ רעקידנטולב ןוא רעטקידורברַאפ רעזנוא ןיא

 ,טכורפ ענייש ןייז סױרַא םיובלּפע רעד .ךָאד טיג סיוועג

 ,ךוב קיליײה ַא ןָא טביירש רוד ַא ןיא דענייא ןוא

 ןלַארטש ןוא ןעמירָאװ ךָאנ טעװ ןוא גנוי זיא ןוז יד

 ,עקידנרָאג -טרעדנוה יד ןיא ךָאנ גנַאל יו סייוו רעוו

 .ןלַאטש רעקרָאייוװינ ענרענייטש עקידרעטסנעפ-טנזיוט

 גנוזיילסיוא ןופ תוכז םעד ןיוש ןבָאה רימ רָאנ

 טקידניזרַאפ גנַאל ןיוש רעדניקסדניק ערעזנוא ןופ

 בוטמוי ןשלַאפ ַא ןוא הדועס רעטרַאנעגּפָא ןַא ייב

 .קידניא-ןברק ַא ייב רעסעמלּפָאג ענעלָאטש ייב
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 רעדינ ערעטיול

 ,תפצ טלַא קירעדינ ןוימד ןיימ ןיא סיוא יוב ךיא

 ,רעלעק ןקירענייטש ,ןלעקנוט ַא ןיא ךיד ץעזַאב
 ,ןטסקילײה םנופ ןילקרט רעד :סע ףור ןוא
 ןליטשרַאפ וצ ןײלַא ךיז ? סע וט ךיא סָאװױַאפ

 ,ןלַאפיונוצ ןדימ ןופ ןקיאורַאב ךיז

 ןרעמַאק-ןדע ןג ןביז סיוא טכַארטכ
 ,טייקכילרעה:סיורג ןיא ןעור םיקידצ ואוו

 ריקלַא ןטשרעטניה ַא ךיא ביג ריד
 ,ןקלַאב ןקידנטָאש ,ןקירעדינ ַא טימ

 ,טייקנילרע ןייד רַאפ טסַאּפס יו

 .'דובכ וצ ךיד ריט ןייד וצ ןעמוק עלַא

 :קילזיט ןקיכָאװ ןייד ןיא סױרַא ייז וצ טסייג וד

 ,טינ דובכ ןייק רעמ ףרַאד ךיא

 .רעגנע ןא ,רעקירדינ ַא זיא ריקלַא ןיימ ןוא

 ,עכיוה יד ,עסיורג יד םירפס יד וליפַא

 ,רעלעק ןכילטעג ןיא ןבעגעגקעװַא ךיא בָאה

 םיסירטנוק עניד רָאּפ ןַא טזאלעגרעביא ךיז

 ,לבלוש 'רשֲא 'ר ןופ םיליהת םעד ןוא

 ןבעגעגטימ רימ םיא טָאה ןעמ

 זגור ןייד ןָא טסטסלַאה וד יוװ עז ךיא

 ,קצָאקמ לדנעמ 'ר ןדפק ןטימ

 ,טייקידלדנעמסיורג ןייז ןיא טעקצָאקרַאפ ךיז טָאה סָאװ
 ןדָאל ןרעטניה םעדיוב ןייז ןיא ןכָארקרַאפ

 .טייקיניילק ַא ,בוטמוי רענעסירַאפ ןייז

 ,טייקינייש ַא ,לדרעביץיּפש טפלחרַאט ןייז

 ,יבר ןדיא ןעיירש טרָאד ןטנוא ןוא

 ,ןויבא ןַא ןדיא וצ לכיימש ַא וט
 .רעזייה יד רעביא טייג סָאו ןדיא ַא

 לטיילק ַא ,לעטש לקיטש ַא ליוו דיא רעד
 ,לטיירב ַא ,לטיינק ַא ןפיוקרַאפ

 ןכָארבעגנייא ןיוש םיא ןענייז סיפ יד זַא

 ,םיחתפה לע דנו-ענ ןוא לגָאװ ןופ

 הבדנ ַא טיג סָאװ טנַאה יד ןוא
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 :לָאמַא סָאװ טנַאה יד טשינ ךיוא ןיוש זיא

 .ןויזב ןופ ןַאמוט ַא ןיא סױרַא ייג ךיא;,

 טמעשראפ ןיוש ןיב ךיא ליפיוו ,יבר ,טינ ריא טסייוו יצ

 .ןרָאװעג

 ,ןבירטעגכרוד ןיוש ךימ טָאה ןעמ ןלעוװש ליפיוו ןופ

 "ןפרָאװעגסױרַא ךימ טָאה ןעמ רעביטש ליפיוו ןופ

 תולוק יד עלַא ןעגנילק רעיוא ןייד רַאפ

 שודקה דיא םוצ ןייג ןזָאל ךיז לעווכ

 .ךָאװ ַא געט עלופ יירד טסַאפ סָאװ

 תולאש עטרעגעלרַאֿפ עטלַא עניימ לעװ

 ,דיא רעקילייה 'ר :ןגיילסיוא םיא

 ,ןבעל ןיימ ןייז'רתופ רימ טזומ זיא

 ,ןגיװרַאפ טזָאלעג טשינ טציא זיב ךיז טָאה'ס

 ,ןוגינ ַא סרעװַאלצארב ןטימ טשינ

 ,"ומזמ ַא סכלמה דוד טימ טשינ

 ,ןומזפ ַא ט'מש לעב םעד טימ טשינ

 ףישיכ ןטימ טשינ ,תורניש רעד טיִמ טשינ ןוא

 ףָארטס סעקליר ןּוא ץעלרעוו לואפ ןופ

 םעטָא ןקיטפוד ןעָאלב םעד טגָארט סָאװ

 .ףָאלש תושמשהי-ןיב םענעדלאג ןופ

 ןעגנַאגעג טשינ זיא'ס ןוא טוואורפעג ץלא בָאהכ

 .ןכַאמ םולש טינ טיא טימ טסליװ וד ןֹוא

 ,םיחילש עטסנביהעג יד ריד וצ טקיש רע

 ,םיא טימ ןייגנייא טשינ הרשּפ ןייק ףיוא טסליוװ ןוא

 .ןענרעלנָא וטסליװ שטָאכ םענייא םיא

 ןענרעל טייקטושפ קױרפ ַא וטסליוװ םיא טימ

 .ןעמוקַאב תוחוכ ענייז רעדיוו לָאז רע

 ?תואג טימ רע טקידָאפס ןעמעוו רעביא

 ?ליּפשלמיה ןיא ךיז רע טליּפש ןעמעֹוו רעביא

 ,ךָאל-םעדיוב ןייז ןיא ןכירקנײרַא ךיד עז ךיא

 ,רעטנורא טנַאה ןרַאפ טיא טסריפ וד יו

 .לברא ןוא םערָא ןייד רַאפ ךיז טלַאה רע

 -- ,םינּפ סָאד טנַאה רעד טימ ךיז טלעטשראפ רע

 ןרעטמַאל םענעגיובעג ןרַאפ ךיז טמעש

 -- ,לפיוה קידלקניוו ַא ןופ םיא טקניוװ סָאװ

 ןפילטנַא טלָאװעג רע טָאה םיא ןופ ךיוא
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 ס ייוו ךיא

 ןעגנַאפעג טציא זיב ץלַא ךָאנ ןיבכ ןוא

 גָאט ןקירדינ ןיימ ןופ ָארג-בעװניּפש ןיא
 עלָאקס רעטרַאה ןופ למיה רעד טלָאװס יו

 -- ןעגנָאהעג ּפָאק ןדימ ןיימ רעביא
 .קָאלג רעטלַאק-ןלָאטש רעביוט ַא

 ;(ךיא סייוו ,יוא) ,סייווכ רָאנ

 שודקה עלעדיא סָאד ,דוי רעד

 :יוזא ןוא ױזַא ,ןרעפטנע רימ טעוװ

 .טָאג ןייק טשינ ןיבכ ,רערעייט ןיימ ןוז ןיימ

 ןטייו א רעייז בושי ַא ןיא לָאמא בָאהכ

 תולאש טנקספעג ,ט'ניידעג טייצ ַא

 ,ןטייקיניילק ףיוא -- תולאש עתמא יד

 ,ןטייקכעלקערב ףיוא
 ,ליוט םוצ שיט ןופ

 ,ריט םוצ ליומ ןופ

 ,ריר ןייק טשינ חמ רעד ךיז טיג --- רעטייוז ןוא
 םדָאל םדָא ןיב

 ,ל'דש ַא טייטש

 ,םדָא רערעליטש ַא ןוא

 ,ןיילַא טבעל סָאװ

 ,לדער-ףושיכ ַא ןיא סורַא ךיז טיירד

 .ןייג ףרַאד רע ואוו טשינ ןיילַא טסייוו ןוא

 ,םיניד עקיליײה טימ לרפס ַא ןַארַאפ

 ,סיוא ךעלגניא יד סע ןענרעל םישישו

 ,סיוא רוד .,ןייא רוד ןעוועג זיא יוזא

 ןרָאצ רערעטיב רערעווש סטָאג -- רעטציא רָאנ
 ,ןורָא ןקיליײה ןרעטניה ןופ וליפא טרעיוה

 ,טנַאװ-חרזמ ןיא רעדנעטש רעדעי רעטניה ןופ

 םימתו שודק ַא רענייא סעּפע ? יסָאװ

 ןרָאװעג לשכנ ןלצליאנמחר זיא
 ,טינ ןיוש גערפ --- ,לשכמ ןתמא ןטימ
 ,דיא רעקיכָאװ ַא ,דעטסָארּפ ַא ןיב ךיא ןוא
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 .השודק סיוא רימ ףיוא ןטכַארט םינָארַאג

 ,םישוח עניימ ןיא ךיז טעשטרָאקעגפיונוצ בָאהַּכ
 ,ןײגנרָאלרַאפ טײקנײלַא ןיימ ןיא ליוו ןוא

 ,ןביוא-ןופ ,ןטנוא-ןופ טגערפעג ךיוא בָאהכ

 ןביולג עלעברָאט סָאד טּפַאכעג םיוק ןוא

 ןגרָאברַאפ ָאד ךיז ןוא ךעלקערב עטצעל יד טימ

 ,רעב ןרהָא 'רב קחצי בקעי ,טכעלש ריד זיאס ,סייוו ךיא

 רעהא ןליימ לסיב שּפיה ַא טגיילעגנָא טסָאה ןוא

 ןגרָאמ ףיוא רעביא סע זָאל ,סע זָאל ,סע זָאל רָאנ

 ,ןגרָאמרעביא ףיוא ןוא
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 םוטעמוא ץעגרע

 ,ָאד ןילַא םוא ךָאנ טייג קילגמוא סָאד

 .טרָאװ ןייד טימ ךָאנ ןָא סע ריר טשינ

 םירבק תורוש יד סיוא ךָאנ טסעמ רע

 ,טרָאפ ןגָאװ רעצרַאװש רעד ואוו געוו םייב

 ןעווערעקרַאפ וצ ךיז ואווא ןָא טזייוו
 ,קעװַא ןייטש ןפיוא ךיז טצעז ןוא
 ,טמערָא עמוטש יד ןיא ןָאטרַאפ ּפָאק םעד
 .טקערטשעגסיוא הנעט טימ רעמ טשינ

 למיה ןסיורג ןיא טיולב טליגכיילג יד

 דרע עטייוו יד --- סיוא גָאט ןייא גָאט

 ןדנוַאו יד קירוצ טיצרַאפ ,ןייא טמענ
 דרעווש יד טנַאװ-רעמַאק ַא ףיוא ןוא

 רעגיז םענעמוקעגקירוצ םעד ןופ
 .קנַאלב ןליק-טעקַאנ ןיא ליטש טגנעה

 ,רעמַאה ןשימייה ןטימ טּפַאלק -- דלעה רעד

 ,קנַאכ יד םיוב ןרעטנוא טכירַאפ

 ,לריט סָאד לכעלעטש ןיא וצ טּפאלק

 ,טייז םייב ליטש טציז טנוה רעניורב רעד

 -- עגר ןייק ַּפָא טשינ רַאה ןייז ןופ טערט

 ,טייצ רעגנַאל ַאזַא םיא ןעזעג טינ

 רעהפיוא ןָא םיא ףיוא סקוק ןוא טציז רע

 .טוט ןוא וצ ךיז סריר רע סָאװ וצ

 ,קיאור זיא בוטש רעד ,ליואוו זיא םיוב םעד

 .טוג זיא טנוה ןסוג םעד ,םיא ןוא

 רעסעב ןרעוו טעװ גָאט ַא סָאװ ןוא
 ,טכירעגפיוא ןוא טלעוו רעצנַאג רעד

 ןעקנעדעג טעוװ גנונָאמרעד יד רָאנ
 .טכילטייצרָאי ַא ןדניצנָא ָאד
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 ןעמוקעג טשינ ןענייז סָאװ יד ךָאנ

 ,םײהַא קירוצ ךיז וצ דלעפ ןופ

 ןליימ עטייוו רעביא טייוו ןגיל ןוא

 .םיוּב ןדמערפ ַא ןופ ןטָאש ןרעטנוא

 רעטסנעפ םייב טכילטײצרָאי סָאד טלעטש יז

 :סױהַא דלעפ םענעפָא ןעיירפ םוצ

 ןפָארטעג ןיוש לָאמנייא טשינ טָאה סע

 -- ןיֹוה ןיִמ ַאזַא ייב ,טכַאנ ןטימניא

 ,רעגניפ ַא טימ לבייש ןיא ּפַאלק ַא

 ,יירשעגסיוא רעמוטש ַא ,ןפע ןא
 לּפמעל עקיכױר סָאד טרָאד טָאה טנערבעג

 .יולב רטטסנעפ ןיא ןרָאװעג זיא'ס זיב

 ,רעגעלעג םעד וצ טיילאב טיא טָאה יז

 .טגיוועג ּפָאק םעד רעצ ןוא קילג ןיא

 דסח ןוא דיירפ רעקנארק ריא רעביא

 ,גירק ןכָאנ ןיוש רָאי ליפיוזַא
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 לק נוט

 ,לָאמ ליפיוזַא ךימ וטסוװָאורּפ סָאװרַאפ

 ןטלַאהסיוא טשינ לעווכ זַא טסייוו וד

 קיטליגבכיילג ױזַא ךיז וטסלגיּפש סָאװ
 ןלָאפכרוד עניימ ןופ לגיּפשמורק ןיא

 רימ טימ ןענעגעגאב ךיז הָאנה טסָאה וד

 ןגעוורעטניה עטיױט-בלַאה ,קידלבֶָא ענעי ףיוא

 ,םיחוכיו עקיטעמוא רימ טימ ןריפ ןוא

 -- ןטכַארט קנַארק ט'מסרַאפ ,ךילמייהחמוא ןיימ
 ,םורק ךיז ןעז וצ ןָא ךימ טסדער וד

 םישעמ ןוא ןעגנואוט עניימ ףיוא ;טלכיורטשעצ

 ,םומ ַא ,דנואוו ַא ץלא וטסניפעג

 ,דוס א יו ,ןרעהוצנָא ריִמ טסיג וד

 ;ָאד םיבשות עטשטניוועג יד ןופ טשינ ןיבכ זַא

 ,סַאג חטש ןיימ ןופ ןייגּפָא ןטימ זַא
 ,ןשעלסיוא ךיז רימ רעטניה ןּפמָאל עלַא ןלעוו

 ,ןייטש ַא יו האווצ ןיימ ןפרַאװכָאנ רימ טעװ ןעמ

 ןסַאג רָאּפ יד ןיא ןפורסיוא ָאד טעװ ןעמ

 ,ןכָארקעגמורַא זיא םוסרּפ ןיימ ואוו

 .ןייב ןוא ןייטש ,החכש

 ךיז ןיא דייר עלקנוט עלַא יד רעה ךיא

 ,הבוטל זיא'ס :רימ טכוד עגר ַא ןיא ןוא

 ,ןעמונעגנָא ןענייז תוליפת עניימ עלַא
 ןײלַא טנַאה סטָאג טלקיוװעגסיוא ךימ טָאה סָאד

 .ס'האמוט עלַא ,ןעמומ עלַא ,ןעמורק עלַא ןופ

 געוו ןסיורג ןפיוא קעװַא ךימ רע טריפ סָאד

 ןגעטש ןוא טעטש ןוא ףרעד עלַא רעטניה
 בוטש רעכילדירפ רעד וצ ןריפרעד ךימ טעוו

 ןטייקליטש עטצעל ןיא ,גערב-ברעמ ןופ דנַאר םייב

 .ןטייווצ םנופ רענעש טמוק גָאט ןייא
 הצרעהַא טשינ ץעגרענופ טמוק רענייק
 .ןייגקירוצ רעמ טשינ ליווכ ןוא
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 ! רש פ א

 טעװעטַארעג עקַאט ךיז ךיא בָאה רשפא

 .ט"תו ח"ת רוד ןופ ךָאנ ןטשער יד טימ

 ןבעל ןטלַא רעייז ןופ רוזחמ םוצ
 ,טַאלב רעגנוי ןיימ ךיוא וצ טרעטַאלפ

 למיח רעד ןוא טניוו רעד ןוא ןוז יד

 ,טפָאז ןייז ןיא ָאד ןענייז --- טגייה ןופ

 דסח ןקילָאמַא ןופ טייקנייש יד רָאנ

 ,טפַארק טימ ןרעדָא ענייז ןָא טנזייא

 ? סוחי םעד ןעמונעג ךיז ןײלַא ךיא בָאה

 לוק ַא טָאה רימ ןיא רָאנ ןיילַא טשינ

 ,קחצי בקעי :לוק ַא ןפורעג ליטש
 ,לוע ןקיטכיל ַא טימ טבלַאזעג טזיב

 ןכָאי ןוא סאשמ יד ןופ יירפ טזיב ןוא

 .טָארט ןייד רַאפ רענייטש יוװ ןגיל סָאװ

 ןשטנעמ וצ תוחילש סטָאג טימ טייג סע רעוו

 .טָאג וצ סנשטנעמ יד טימ רעוו --- ןוא

 לסקַא ענייד ףיוא ךָאנ טסגָארט יד ןוא

 ,ט"שבה תוחילש רעד ןופ רָאשנ ַא
 ןענַאּפשרעביא טצטש ןייא טנזיוט טספראד
 טשער עטצעל םרוד םעד ןגָארטרעד וצ

 םימחר ןוא ןדָאנג ןוא םידסח יד ןופ
 .טרָאד ןופ ןבילבעג ךָאנ ןענייז סָאװ

 ,לקגיוו ַא ךָאנ רוד ם'ניא ןַארָאפ

 טרָא ןַא ךָאנ רוד םניא ןַארַאפ

 ןעװַארּפ וצ הדועס ַא ךָאנ -- תוכז ַא ןוא

 .געט עסיורג ד ןופ רעגייטש ןפיוא

 תודיסח עקיטכיל רופ עטצעל יד

 יגעוו ןטעּפש-טעּפש ןפיוא ריד טימ זיא
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 ,שובשזעמ ןייק טשינ ביוא -- ןרָאפרעד טסעוו

 ,שזרעגז ןייק ,ץערָאק ןייק ,ווַאלצַארב ןייק
 עילָאּפינַא ןייק ,ןילבול ןייק ,דָארב ןייק טשינ
 רעב 'ר ןיבר ןופ שטירעשזעמ ןייק טשינ

 ,קרָאיװענ ירוחַאמ טָאטשרעטניה ַא זיא

 .ןיוטש טינ ,קחצי בקעי ,ךיז רעדנואוו טשינ

 ןיישּפָא םעד םערב ןייד ףיוא טשינ טעז רעוו
 .ןיורק ס'הפוקת רענעדלָאג רעד ןופ

 גנַאלקּפָא םעד לוק ןייד ןיא טשינ טרעה רעוו

 טכַאנרַאפ םעד ןיא ןיחבשב רמזַא ןופ

 הביסמ רעטשרע ןייז ייב טָאה ט"שעב רעד ןעוו
 .טכַאמעג תודועס-שלש ייב יאצומה ןייז
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 טנייה ןופ

 טעמוא ןופ ףיוא ךיז ּפָאק ןיימ טביוה סע

 טינ ןרעטיצ ,טינ ךיז ןקערש סָאװ יד רַאפ

 ;ןזייב םנופ הרובג רעסואימ רעד רַאפ
 ךיז ןופ ןרענעלק טםעד טנידעג ןבָאה סָאװ יד רַאפ

 .טייקנייש ןוא סיורג רערָאג רעייז טימ
 טלעו רעטכעװשרַאפ-טסיװ רעד ןופ ןכַאמ ןלעוװ ייז

 ,עטפדורעג יד רַאֿפ םייה ַא ,זיוה ַא קירוצ

 ;החפשמ טסטָאג רעדיוו טרעוו דמערפ טימ דמערפ ןוא

 :ןרָאי סנזיוט רַאפ ןופ ךיז טנעקרעד ןעמ ,ךיז טעזרעד ןעמ

 .םערוטש ןצרַאװש ןכָאנ גָאט רעטשרע רעד זיא טנייה

 ץלַאז ןרעק ַא ןוא טױרבטלַא לקיטש ןכָארבעגפא ןַא

 .טיײקמירָא רעסיז תורצוא עלַא ןופ רצוא רעד זיא

 לזמ םנופ עטבלאזעג ןענייז שיט ריא ייב ןסע סָאװ יד

 .טלעוו-ד ע ד ןופ ָאד תוכלמ סָאד זיא סרעייז ןוא

 ךיז טימ ןבעל-ליטש סָאד זיא טייקנייש רעייז

 ,טרָאװ ןפיוא םישעמה:-שוריפ רעד -- המכח רעייז

 ,םירפס יד ךיז ןכַאמרַאפ ןיילַא-ךיז -ןופ ןוא

 .לקניוו ןקידהענכה ןיא ךיז ןלעטש ןוא

 ןײלַא ױזַא ָאד ךָאנ ךיא ןיב סָאװרַאפ

 ?ןטלעװ ןעמענוצנייא ךיז ןטיירג עלַא ןעוו

 -- ,טנסעגרַאפ ַא לסעגרעטניה ַא ,רעטנורא גָאט ַא

 ,לָאמַא טימרעד ךיז ןגעגַאב ךיא ןעוו

 לטױלּפ טרעװַאשזרַאפ א טרָאד ךימ טפור

 ןדע ןג ןקיאור םעד וצ רעיוט רעד יו

 ? סטוג ןוא בָאה ליטש טרעשַאב ןיימ זיולב סָאד זיא

 ? םולח ןטקילײהעג ןיימ ןופ ןורתּפ רעד סָאד זיא

 ןייגרעד טשינ סרעכילרע סעּפע וצ ךיא לעװ

 ,ןטכַארט טלגָאװרַאפ ןיא
 ?ןבעל ןטגנערַאפ ןיימ ןיא
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 דרע רעד ףיוא לפרעד ַאזַא ןַארַאפ

 ןריפ ךעלּפערט עקירעדינ יירד
 .ךעטנורַא דיל ןיימ ןופ זיוה ןיא

 ,טרעדנוהרָאי ןזייב ןוא ןדליוו ַאזַא ןיא

 .רעדנוַאװ ַא ןגיוא ענייד ןיא סיוא סע טעז

 .רערעייט בקעי ,רעדנואוו ןייק טשינ

 ,ןעמונעגריפ ךיז ךיא בָאה ױזַא

 .רעדורב ,ןעמירַאב טשינ ךיז ןָאק ךיא ןוא

 .ןעמוקעגרעטנורַא ןענייז ךס ַא זַא

 ,רעגייוש א ,רענייא רעייגייברַאפ ַא
 ,ןליפַא ןענַאװנופ טשינ לָאמנייק טגָאז

 רעדינַא ךיז טנַאװ רעד ייב טצעז ןוא טמוק

 ,טייקליטש ןופ העש ןייז ּפָא טכיר ןוא

 ָאמתסמ זַא ,םיא ןגעוו טכַארט ךיא

 ,ןבירטרַאפ םיא גירק ןופ רעייפ סָאד טָאה

 עטסכילבייל ןוא עטסנעָאנ ,עטסנעשס ןוא
 ,ןבילבעג ןברַאטש םיא רעטניה זיא

 םיבושייןטלעװ ןוא רעדנעל ליפױוזַא

 ,בורח רעטציא דרע רעד ףיוא ןרעוו

 ןגָאװטײר ןקירעייפ סטָאג רעטנוא ןופ
 .בורק ןכילשטנעמ ַא וצ שטנעמ ַא טגאי

 ,הנעט ַא טימ בוטש ַא ןיא ןיירַא טפיול

 .לוכיבכ טָאג ףיוא תומוערת טימ

 ץעטַאכ רעדמערפ רעד ןופ שטנעמ רעד טציז
 ןוחטיב :טלמרומ רע ןוא וצ ךיז טרעה

 חרוא רעד טגערפ ? סָאװ ןיא --- ןוחטיב
 .המשנ ןוא בייל םענעסירעצ ןטימ

 ןעניפעג טשרע ןלעוװ רימ סָאװ םעד ןיא

 .ןעמָאנ ןרעטסָארּפ ַא ,םעיינ ַא
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 טלףנוטרַאפ טציאיזיב טָאה ןעמָאנ ןייז

 .עשזַאס טימ ןוא ךיור טימ ןברוח רעד

 ןדייל רעזנוא ,טולב רעזנוא ףרַאדס ןוא

 .ןשַאו ןוא ןרעטייל ,ןקינייר םיא

 רעשירפ ע םעטָא ןַא יו טעװ רע

 ןבעוושרעד:ןָאט ןּפיל ערעזנוא וצ

 רעיינ ַא ןוגינ ַא יװ ,דיל ַא יו
 ןבעל רעזנוא ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 רעטסנעפ ןיא רעיולב ןוא ,רעיינ ןוא
 .ןסיורדנופ ןָאט-ןייש ַא זנוא טלעװ יד טעוװ

 לפרעד ןקילָאט רעזנוא ןיא אד ןוא
 .ס'ָאסוד ןב הנינח 'ר רעטיול ןעניואוו
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 עדער עטכארטעג ַא ןיימ ןופ

 ,רעגריב ,ליואוו זיא'ס ןוא טוג זיא'ס

 ןלָאקניל םעהערבייא טנעדיזערּפ רעד סָאװ

 םַאר םענעדלָאג םעד ןופ רעטנורַא ךָאנ טקוק

 ,זיוהנסייוו ןיא םיחױוא יד רעביא דליב ןייז ןופ

 ןגיוא עקירעיורט ענייז טימ ךָאנ ייז טקוק רע
 טציז רֶע ואו לאטסעדעּפ םענלמרימ םעד ןופ

 -- .סמערָא ענעפָא עשרעטָאפ ענייז טימ
 עקירעמַא ןופ ךעלקינייא עלַא ןעמענפיורַא טיירג

 תושעמ עקידרעטניוװ ענייז ןלייצרעד ייז

 .רעדלעוו רעקָאטנעק-טלַא יד ןוא ןעניילּפ יד ןופ

 ןלעטשעג יד ןוא ןלעמעג יד ןעמענ ןיילק טשינ טלָאז ריא
 ןברַאפ עקיטפאז יד ןופ ןוא רָאמרַאמ ןופ
 .ןלָאקניל אישנ טעד ןקיבייאראפ ןוא ןקיביײלרַאפ סָאװ

 ןעמעלַא זנוא ףיוא ךָאנ קילב ןייז זיא קידעבעל ןוא סיורג

  .ףעגריב רעדירב ,קרעווטסנוק ןופ ןבעל ןוא שיילפ ןכרוד

 ּפָארַא ןייטש ןייז ןופ ןרָאדַאסַאבמַא יד וצ טדער בייא

 ,סהאוולה זיוהנסייוו ןיא ןטעב ןעמוק יז ןעוו
 ,תונכשמ טיוא ןעגניד סָאװ רענעמסטַאטש יד וצ

 עיטַארקָאמעד ןקעמש ןעמוק סָאװ ןגינעק יד וצ
 .ךעלעטסעק עצרַאװש יד טימ רעצוּפכוש יד וצ ןוא

 ,ןטנעדיזערּפ עלַא רעביא רענירַא טקוק רע

 סעומשה ךשמה םעד טריפ םעד טימ ,יואר זיאס רעוו ןוא

 .גרובסנטעג ןופ םיקוסּפ עקילייה יד ןופ

 ליוז-לוויטש ןייז ןרירוצנָא ביל בָאה ןיילַא ךיא

 :קנַאדבױל ַא יװ ןוא טעבעג א יו ןעלמרומ ןוא

 ,ןלָאקניל ,ןעװעג-ָאד זנוא טימ טזיב וד סָאװ טוג

 ןסקַאװעגסיױא זנוא רעביא ךיוה ױזַא טזיב וד סָאװ טוג ןוא

 גרובסנטעג חול ןייד טנרעלעג טסָאה וד סָאװ טוג

 .טנעדיזערּפ רעזנוא ןרָאװעג טזיב סָאװ טוג ןוא
 המיתחיטנַאה ןייד טגיילעג טסָאה וד סָאװ טוג ןוא

 .עקירעמַא ןופ ןרעטש ןגנוי ןפיוא
 ,עטכישעג ןרָאװעג טזיב וד סָאװ טוג

 .עדנעגעל ןרָאװעג -- עטכישעג ןופ ןוא

5206 



 ּפערטנייטש ןייד ייב ןעייטש ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק

 .טייקונוז ןייד ןופ טכיל ןטימ ןטכיול ןוא
 טייקיבייא יד ןכיירגרעד ןענָאק לָאז ךיא ןעוו ,ָא
 ןעמערב ענייד רעטנוא ןופ עילָאכנַאלעמ רעד ןופ

 עדנעגעל ןייד ןופ ףיט יד ןענָאק לָאזכ ןעוו

 ןפַאגַארַאּפ עשיטסילאער טימ ןענעפע

 ןענרעל טשינ ךָאנ ןענָאק סָאװ עלַא רַאפ
 ,קרעוו-עדנעגעל ןייד ןופ תויתוא עלעדייא יד

 תודוס-טכיל ןוא ןטאש יד ןדימשסיוא

 ,טנעה-רעטָאפ עכילרעדנוַאװ עקיכָאנק ענייד ןופ

 .טנעדיזערּפ רעקיבייא סטלעוו ,רעסיורג ַא

 ןביוהרעד טסָאה וד טסָארּפ יו ןוא ךילגינעק יו

 ןעמוקעג זיא סָאװ טָאג ַא ןופ טייקכילרע רעד טימ עקירעמַא

 .עקירעמַא ףרָאדסיורג םניא טצעזַאב ךיז ןוא

 ,ןָאטעג-ביוה ַא קידלסקַא ךיז ןבָאה ןרעיומ עלַא

 ןפָאלעגרעדנַאנָאפ קיד'תובחר ךיז ןבָאה ןסַאג עלַא

 ךעלטסעקצרַאװש טימ ןוא ךעלטשרעב טימ ךעלגניא ןוא
 טשינ טסייו רענייק ןוא ןסָאג יד רעביא םורַא ןפיול

 ,טנעדיזערּפ רַאפ טפיול ייז ןופ רענייא זַא
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 טכַארט שטנעמ רעקיטעמוא ןַא

 ;ךיא ןייוו הבשחמ רעזָאלפליה ןיימ ןיא
 .טָאג ,טלעו רעד ףיוא קירעביא ךימ טסכַאמ

 ןגיוא עניימ ןיא ןרעזעלג טרַאטש ןיזמוא רעד

 ,טָאטש רעדמערפ-קיבייא ,רעטלַאק ןיימ ףיוא

 ןעמענ ןשטנעמ יד ןופ טינרָאג רעמ ליוו'כ

 ,ליטשרעדניא ךיד ןטלעש ןוא ןביג ייז

 ,לגילפ עטסקיד'הצילמ יד ןיא ןָא ךיז ןעוט ייז

 ,ליּפש ןקיברַאפ םשל ץלַא זיא'ס רָאנ

 ,רעטימעג עטורעגנייא עלַא אנקמ ןיב

 .ןָאטרַאפ טייקיבייא רעד ןיא -- ןגיוא עלא

 ,קיטייז ןוא לפש טינ ָאד ךיז טלַאה ךיא יו

 .ןָאק םניא ןטָאש ַא ךָאנ ץלַא ךיא ןיב

 ,ןעָארג -םוטש ַא גָאטרַאפ ַא ןיא ףיוא ךימ קעוו

 .זיוה ןיא ךָאנ ןפָאלש ןעלקניוו עלַא ןעוו

 ,יודיוו תורוש יירד יד רימ טימ גָאז ןוא

 ,סױרַא ייג ןוא רימ טימ ךיז ןגעזעג

 ,ןברַאטש ןײלַא ךיז טימ רעביא ךימ זָאל

 .טעב לָאמש ןיימ םורַא טלגניר ור עסיורג

 ןטונימ זיולב -- טונימ ךָאנ טונימ
 .טעּפש ןוא גנַאל ױזַא טייקיבייא יד יװ ןוא

 ןפָאלשרַאפ ךיז ןבָאה -- בוטש ןיא ןפָאלש עלַא

 -- ,קרַאטש ױזַא ,רעווש ױזַא זיא טייצ יד ןוא

 -- רעכעה ןוא ּפָאק ןיימ רעביא ףיוא ךיז טביוה
 ,גרַאב רעקידרעטניוו-יינש .רעסייוו ַא

 ,ןגרָאמירפ ַא ןופ גערב רעטצעל .,ןטונימ

 -- טלעוװ ןיימ קילב ןיימ רַאפ ךיז טלעטש יז ןוא

 ,למוט ןקידעכַאװ:ָארג ןייז טימ קרַאמ רעד
 ,לעטש עטרעקיוהעג-טלַא סעמַאמ ןיימ ןוא
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 ,טקיברָאהעגניא - לעטש יד יװ עמַאמ יד ןוא

 .לַאש ןעלקנוט-טלַא ריא ןיא ּפָאק רעניילק םעד

 רעקיטסָארֿפ ץלַא טרעװ גָאטיײב רעקידרעטניוו רעד

 ,לַארטשנענוז ַא טכירק ערַאּפש ַא ךרוד

 ןעגנַאלרעד טײקמירַאוו לסיב טצעל ַא ליוו
 .דלַאב ךיז טשעלרַאפ רע ןוא לקניפ ַא טוט

 ןברָאטשעג גנוי רעייז זיא עטַאט ןיימ
 ,טלַא ןעוועג טשינ ךיוא זיא עטַאט ןיימ

 טייקרעטיול ַא -- ךיא ןוא רעדירב עניימ ןוא

 .טלעהעצ ,ןרעטש ןיימ ףיוא ךיז טקיטכילעצ
 ךיז קעװַא טקור השעמירעדניק עקיטעמוא ןַא יו

 ,טלעוו ןיימ טייוו רעד ןיא ,טייוו רעד ןיא
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 טייקמורפ יד

 ֹא

 טײקטסָארּפ ןיא טָאג וצ טדער יז

 ,הבשחמ ריא ןעלקנוט ןעלפייווצ יד ןעוו וליּפַא

 ,עקרַאטש יד טימ זיא רע זַא ,טסייוו יז ןעוו וליפַא
 ,םינּפ ןיא ריא ןקור ןטימ טנטָאש רע ןעוו וליּפַא

 ,טייקמורפ יד ,ליטש ןוא ןייר יז טעב

 ,גָאט ןסיורג ןכיוה ןפיוא ןטרַאװ טשינ ןָאק יז

 ןבעג ןוקית ַא גָאט םעניילק ריא זומ יז

 ,דאנעג קידהבדנ רָאנ סָאד זיא יאדווא

 ,טיורב לקיטש רעגאמ ַא יו ,יאדכ זיא'ס רָאנ
 ,געטכָאװ עָארג ןופ ןרעטיה עטוג יד זיא יז

 ,םיבוטמוי ןייק ןופ טשינ ןענייז סהשעמ עריא

 טינ וליפַא טרעה רע ןוא ץעגרע טלגאוו חישמ ריא

 .םיא וצ טעב ןעמ יו ,םיא טפור ןעמ יו

 ,עטסקילייה'ס זַא ,ליואוו ךיוא טסייוו יז

 ןברַאטש רעטסניפ ָאד ףרַאד -- וליפַא עטסכילרעה סָאד

 =- ,לעג ןוא דימ ןוא קלעו טרעוו עטסקיטכיל סָאד

 ,ללעוש רעשיטלעוו רעד ייב קידנעטש יז טייטש
 .ןײגקעװַא ןענַאד ןופ טיירג

 תורצוא םוש ןייק ָאד ָאטשינ

 ףרעיורט וצ יאדכ זיא'ס עכלעוו רעביא

 ,ןָאט-קנַאב ףראד סע עכלעוו ךָאנ

 עטשירַאנַאב דנילב יד טכַארטעגסיױא ןבָאה סָאד
 ןגיוא ןוא ןרעיוא ערעייז ץלא ןביולג סָאװ

 ןעניימ ןוא ייז ןפעלש ייז ןיהואוו

 ןייב-ןוא-שיילפ ןופ טנַאה ַא זַא

 -- .תמא םנופ לָאשגָאװ עקרַאטש יד זיא

 ןָאט הליפת ליטש ךיוא יז טוט ייז רַאפ

 -- ,טייקמורפ עטשנעבעג יד ,עטסָארּפ יד
 העש רעטצעל רעד ןוא שטָאכ ךיז ןלָאז ייז

 .ןרילרַאפ טײקשירַאנ ןיא טינ הלילח
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 ב
 .תוגאד ןיא םינּפ ןייד טשינ בָארגרַאפ

 .לזיק ןופ ןוא ןייטש ןופ ןינב ןייק טשינ יוב

 ,השורי עקידניז ַא ןענייז ןצַאלַאּפ

 ןעניואו טשינ ןטָאש רעייז ןיא רָאט ןעמ

 רתיה ַא ךיז טכַאמ סָאװ אנת רעד

 ,םירישע תבהא ןופ הדימ ַא ןוא

 .הביסמ רעקיטכַאנרַאפ רעזנוא ןופ טשינ זיא

 ;גָאט ןופ רעטפָארטשעג ַא זיא רע
 ,טָארט ןייז ןקוקכָאנ ףרַאד ןעמ
 ,טרָאװ ןייז ןופ גנַאלק ם'ניא ןױעהנייא ךיז

 ,דרָאב ןרעביא טנַאה ןייז ןופ טעלג םוצ ןוא

 ,שודקה בוט םש לעב רעד ןיוש ָאטשינ

 ןינע םעד ףיוא ןגערפנָא םיא ייב ןענָאק לָאז ןעמ

 תואלפנ ירופס לסרטנוק ןייז ןיא רָאנ

 .זמר ַא םעד ןגעוו ץעגרע ןייז ףרַאד

 ,.עניירקוא ןופ ךעלגניא עשידיא זנוא רָאפ

 ןיבר ַא ןופ םערָא ןבעל ןסעזעג ןענייז סָאוװ

 .רעטײלַאב רעקיבייא ןַא טלַאטשעג םט"שעב םעד זיא

 ,טייקכילמייחנוא ןוא המיא ןַא טלַאּפַאב זנוא

 ,הרובג זנוא טלעפ ןלעטש וצ ךיז טָאג רַאפ ןוא

 ןגעוו עשילָאכנַאלעמ ןופפ ןעמוק רימ
 ןלָאט עקיטעמוא-ףיט רענילָאװ יד ןיא

 ,רעטָאפ ַא ן'יבר ַא ןפרַאד רימ ןוא
 .ןריפ ןלעווש סטָאג וצ זנוא לָאז סָאװ

 ןגעו ערעדנַא ןבָאה םידגנתמ

 ןגערפרעד סעּפע ךיז ןָאק ןעמ ןעוו ,ןסייוו
 .רעֿפעשַאב םייב ,אדמג רעד ייב ,הרות רעד ייב

 קוסּפ ןפייר ַא סיוא ןביילק --- רימ ןוא

 ,טרעדנוה ןופ ,ןעצ ןופ םענייא
 טרעדנוַאװרַאפ טייקנייש ןייז רעביא ןביילב ןוא

 ,םימש-רהוז ןייז ןופ ,המכח ןייז ןופ

 ןעײנַאב ךיז רע טוט גָאט עלַא ןוא

 ןבעל רעזנוא ןופ ךות ןקיכָאװ םניא
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 ,םירדח עטיירב ןֿפרַאד םידגנתמ

 ,ןטיפוס עכיוה ןפרַאד םידגנתמ

 רעלעק-לכלוש ַא זיא זנוא ייב ןוא

 ,רעטנורַא ךעלּפערט יירד ,קירעדינ
 ,רעטניוו ךילטלַאק עלעסיבַא זיא'ס ואוו

 ,ארובה תדובע רַאפ םוקמ עטסכילרע סָאד

 ,ארומ ןייק טשינ זנוא ףיוא טפרַאװ טייקיטעמוא ןוא

 .ןלעהעצ ,ןביוהרעד סע ןענָאק רימ

 ןלעג םעד שמש רעזנוא ןגערפ

 ,המוהמ ןופ ןטייצ ןיא ןעוט רימ סָאװ

 ,האמוט ןופ ןלַאפַאב טרעוו טלעוװ יד ןעוו

 ןגָאלקַאב ןָא ךיז ביוה ךיא יוװ ,ךיא ןוא

 ,עמורַא רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ךיז ףיוא

 לריט קירעדינ ַא טייקמורפ יד טנפע

 ,ןטלַא ןַא רפס םענעגיוושרַאפ ַא ןופ

 ןטלַאטשעג יד ןעמוקסיורַא ןָא ןביוה סע ןוא

 .רערעמ טשינ ןיוש ןבעל סָאװ יד ןופ

 רערעל עקיטלעװטלַא יד ייז עז ךיא ןוא

 ןקרַאמעג עמירָא יד רעביא ןײגמורַא

 ןקרַאטש וצ ענעקָארשרעד יד לשמ ַא טימ
 .טנגעג ןטסלפש םעד ןיא ךיז ּפָארַא ןזָאל

 (6 טנגעגַאב טשינ ָאד ןיוש ייז טָאה רעוו)

 ,ָאד טלעוו רעד ףיוא רעדיוו טרעוו רעשימייה ןוא

 ןטלעצעג עניילק ןרעוו ןרעיומ עכיוה יד

 ,ןימ"ַאזַא םולח ַא רָאנ זיא'ס ,טגָאז ריא

 ?ןימַאמ רעקירעיורט ַא רָאנ ןיב ךיא ןוא

 ,ןימ"ַאזַא םולח ַא רָאנ עקַאט סָאד זיא רשפא

 ?ןימָאמ רעקירעיורט ַא רָאנ ךיא ןוא



 ץערַאק ןופ ךָאװ לטעלב ַא

 ,םכחהו ןטקה ןעלוועט 'ר ייב

 .םוחנ 'ר םיא ןעמ טפור ,חרוא ןַא טניואוו

 תואפ עגרעבליז עסייוו ,דרָאב עטייוו ַא
 ,ס'העד טימ לופ זיא טָאטש .רעליטש ַא ןוא

 ,םיחוכיוו יילרעלכ ןריפ ןדיא
 :םוחנ 'ר וצ טלכיימש ליטש-קירעבליז

 ?ןגירק ןדיא ךיז ןפראד סָאװאוצ ? סָאװ

 ןוגינ ַא טיצרַאפ ןעמ זַא ,זיא רעסעב

 ,רעביא זגורב ַא ךיז טקערש ןוגינ ַא רָאפ

 ,רעביטש רעביא רעטסנעפ ןופ סױרַא טגנירּפש

 ןכיוה ,ןטיולפ רטביא ,רעכעד רעביא
 ,לכיורנעמיוק ַא יוװ ןעגנַאגעצ ןוא

 ,םירפס טימ עקשטילָאּפ ַא טָאה םוחנ 'ר

 ןרָאלק ַא לכעטרַאפ ַא טימ ןגיוצעגרעביא

 ,ןגיובעג ייז רעבירַא טציז רע רעמ סָאװ
 ןגיוא יד רערעטיול ץלַא םיא ןרעוו

 ,ןליּפש ךיז טלָאװ רע יו ,טסעװַאקישטפיוא

 ,ןלירב רָאּפ סעלעוועט 'ר לָאמַא ןָא רע טוט

 ילב ענדָאמ א וּפָאק םעד טיירד ןוא טוט

 ,הלפַאו ךשוח ,והובו והות

 רעטנורַא זָאנ רעד ןופ ייז טמענ רע ןוא

 :טרעדנואוורַאפ ,טּפַאגרַאפ ןייטש טביילב ןוא

 ,עיירפ ַא ןוא עסיורג ַא טלעוו ַארַאס

 ,היחמ ךיז ןענייז םיא םורָא עלַא ןוא

 ,ודובכבו ומצעב ,ןײלַא עלעוועט 'ר
 ,הדומ זיא ,ףױרַא ןעמוחנ ףיוא טקוק
 ,םוחנ 'ר רעקיזָאדרעד דיא רעד זַא

 ,םיַכָאלמ םיא טימ םורַא ךיז ןליּפש סעּפע

  .תניפש יד יװ ערעטיול ,עסייוו םיכָאלמ

 ;ןענידרַאֿפ ךיז ארוב םייב ןעמ ףרַאד ךַאז אזַא
 ,ןגיוא ערָאלק עכלעזַא ,טימעג לעה ַאזַא
 .ןגיובעגנייא טשינ רָאה ןייק ףיוא -- ןקור אזַא
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 ,הניחב רעדעי הבדַאב ןעמענ אזַא

 ןעניפעג ןָאט ךיז טוטס סָאװ ליואוו רימ זיא'ס
 ,תומא-דלד עניימ ןיא דיא ַאזַא

 .שמשמ ביל ןוא בייל טימ םיא ךיא ןיב

 ןלַאפ ןרעה וצ ליואוו ןוא ביל רימ זיאס

 ןלארטש עסייוורעבליז יד ,טכיל ערָאלק סָאד

 ,ןושל ןייז ןוא תואפ ןוא דרָאב ןייז ןופ

 ןתח רעסייו א -- סָאג ןרעכיא טייג רע יװ ןוא

 ,עקלַאש רענעדייז רעד ןיא ,ךישקעטש עגנירג יד ןיא

 ,הכלמ רעזנוא תבש ןגעק -- קיטיירפ

 ןטיילק יד ףיוא ,ןלעטש יד רעביא טקוק

 ,ןטיירב ןייז טימ לכיימש ןגנירג ןייז טימ

 ףעמוקעג זיא רע ןענַאװנופ טשינ טסייוו רענייק
 ןעמורברעטנוא ךיז טוט ןוא לוש ןיא דיא ַא טייטש

 ,תואּפ יד ךיז טלזיירק ,ךיז דרָאב יד טעלג

 ,ס'האל-ןרהא ,סמולש'-ךורב :ןדיא

 -- סמייח 'ר לכורב ס'הקבר המלש
 ןייד רעדגיוו וצ וצ ןעייג עלַא

 ? רעסייו רעד טָא חרוא רעד סע זיא רעוו

 :ס'השעמ יד ןָא ךיז ןביוה טלמעד ןופ ןוא

 ,ןסייר ןופ רעהַא טמוק רע :טגָאז רענעי

 .ןסיײרּפ ןבעל ,ץינערג ןטייוו ןופ :רעד

 ןלױּפ ןופ :רערעדנַא רעד ,עטיל ןופ :רעד

 . רעליואוו ַא דיא ַא זיא ןבילבעג ױזַא ןוא

 ,ןעניואוו וצ לדיקלַא ןיא ָאד ןיײלַא-ןייא

 ;גנוניורק ברע שממ ,קיטכיל ןוא קנַאלש
 .תונברה אסכ ןפיוא םיא ץעז

 .תונצל ןופ ןּפָארט ןַא ןָא סע גָאזכ

 ,לבש רעדַארג ןייז ןוא תונדמל ןייז

 ,לכיימש רעקידנלייה ,רעקידהוולש ןייז ןוא

 -- -- ןקָאזןוא:ךיש עסייוו ןיא גנַאג רעליטש ןייז

 ;ןקָארשעגרעביא יו סעּפע ? עלַא ָאד רימ ןוא

 ןקור רעזנוא ףיוא קערש יד םוא ןגָארט

 ןקוק טשינ ךיילג םינּפ ןיא טָאג ןענָאק
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 ןגָאז םיליהת םייב לוש ןיא קידהענכה

 ,ןגָאלשרעד ,טסיװרַאפ --- יוג ןֹרָאפ לטיילק ןיא

 ןעמוקעגּפָארַא דיא ַא ךיז זיא ָאד ןוא

 ןעמונעצ יו סעּפע ןוא ּפָאק םעד ךיוה

 ,ךעלסעג יד ,סַאג יד טכַאמעג רָאג רעטיירב

 .ןסעזעגנייא ךיז בוטש ןיא ןעלעוועט 'ר ייב ןוא

 םידיסח עכעלטע ָאד םיא ןבָאה

 ,םידימלת -- ךעלעגניא ערעייז ןריפוצ טכַארבעג
 ,ךמלמ ַא ןרָאװעג ךיז רע זיא

 ,טעמַאס רעכייוו ןוא דייז רעסייוו יו ןוא

 ןוגינ ןייז ,ןענערעל ןייש ןייז ןעמ טרעה

 .ןגיװשטנַא שער רעצנַאג רעד סעּפע טרעוו
 למיוב רענעדלָאג יװ זַא ןליפ עלַא

 .ימוי ףד ןייז ןשטנעב ,ןבלאז ייז טוט

 םכתהו ןטקה עלעוועט 'ר ןוא

 םיחבש ןוא ביול -- ןייד רעטלַא רעזנוא
 -- ,דימת ןרעדינ ןָאט ּפָאק ןייז ףיוא ןלָאז

 .טעמוא ןייז ןופ ךיז טגיװעגסױרַא דלַאב ןיוש טָאה

 ,םירוסי יד ןופ סױרַא טכירק רע ןוא

 .םיִרָא טכַאמ טסגנַא יד ןוא טנלע טכַאמ רעצ
 .ןלַאפרַאפ ןיוש זיא ,ןעשעג ןיא סע סָאװ

 ןלעב ַא לָאמַא ןעוועג זיא וע ןוא

 ןדיירעדנאנַאפ ןענמחנ 'ר טימ ומצע סוחי ןגעוו

 ,ןדײשַאב ןָאטעג דוס ןייז םיא רע טָאה

 םירבק ןוא רעצ ןוא ןייּפ ךרוד זיא רע יו
 .ןרָאװעג קיטכיזכרוד ןוא רָאלק ןוא סייוו

 ןסעזעג םיא ןבעל לגניא ַא יו רע זיא
 .ןסעגרַאפ ךיז-ןא ךיז ןצנאגניא ןוא

 ,ןטייז עלַא ןופ טקוקעגמורַא ךיז ,ןביוהעגפיוא ךיז
 ,ןטייוו ַא געוו ַא ןופ --- ַאפוג ךיז ןעזרעד ןוא

 ,ןעמוקעגנָא וצרעהַא געוו ןטייוו ַא ןופ

 ןעמורברעטנוא ןעמונעג טָאה םוחנ 'ר ןוא
 ןענַאדנופ טשינ ,םעיינ ַאזַא ןוגינ ַאזַא
 .ןענָאמרעד לָאמַא םיא ךיז לָאז ךיא ,רימ ףלעה
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 גנורע טייוורע ד

 טיקטנעאנ עטסכילרעה יד ןלעפרַאפ לעווכ

 ןלעװ ייז -- םוקמ ןיא םירבח טימ

 ,עכילרע יד ןופ לָאט ןופ ןײגקעװַא

 ןלעװש עקירעדינ יד ןײגרעבירַא

 ןזָאלרַאפ םענייא ךָאנ רענייא יו עזכ

 ,דימת ךיז ןפערט רימ ואוו ,לביטש סָאד

 ,השוב יד ןסערעד ךיז טָאה םעד
 .טעמוא רעד ןסערעד ךיז טָאה םעד

 םענייא ייב ךיז טָאה'ס יװ :שודיח ַא

 ;ןטלַאהַאב ,טערונרַאפ רחוס רעד
 ,קידָאּפס רעשיקרַאמ רעד םיא טסַאּפס יו

 ,ןטלַאּפ רעקנַאלש רעד ,ןקעטש רעד

 ןגָאז טשינ רסומ ןייק ייז ליווכ ,ןיינ

 השוב רעד ןופ ּפָא ךימ טיה ,טָאג .ָא
 ,טרָאד בוח ןייד ןענָאמ ייז ייב ןייג וצ

 ,הזוזמ רעייז ןייז לגרמ

 ךימ ףרַאװרַאפ ,ןענאדנופ ךימ ףרַאוװרַאפ
 ןדמערפ ַא ,ןטייוו ַא ואוז טנַאק ַא ןיא

 ןענעגעגַאב טינ רעמ ךימ ןלָאז ייז

 ןטמעלקעצ ַא ןוא ןרעטסניפ ַא

 ,ןֿפור טשינ ךימ טסַאגוצ ןלָאז יז

 ליד ענעשוילּפ ערעייז ןטערטַאב
 דיילק"עװַאּפ ןיא בייוו סָאד טרָאד ןעז ןוא

 ןליּפש עלעּפלַאמ ַא טימ ןענרעל ךיז

 םעגייא ייב ןיוש ןעזעג סע בָאה ךיא

 ןויזב רעד גונעג רימ זיאס ןוא

 ןשטנעמ ַא ןופ טסכַאמ וד סָאװ ןעז וצ

 ןהעש עשירַאנ ןעצ ענייא ןיא
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 םיבתכמ ענייש טימ לקעּפ ַא בָאחכ
 .ןענעייל טפָא ייז געלפ ךיא ןוא םיא ןופ

 .טרעפוק ןיימ ןופ םוהת םנופ ךימ ןפור יז
 .ןענייוו ןוא ןפור טרָאד ייז זָאלכ רָאנ

 רימ טסָאה וד רענעלק יוװ ,רעגנע יו

 .םעלַא םעד טימ טכַאמעג ןבעל ןיימ
 טינ רועיש ןייק :ןזייו ץלַא רימ טסליװ וד

 ןלַאפ ָאד ןַאק שטנעמ ַא קירעיורט יו

 ןטייוונופ ןיוש ךיוא ךיז טסטלַאה -- וד ןוא
 ןרעוו רעטרעטייוורעד ךָאנ טסליװ ןוא
 ןקירדּפָארַא טעמוא ןקיכָאװ ַא ןוא
 ןרעטש ןיימ רעבירַא קישַאד ַא יו
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 גנַאלק ַא

 טדערעג קיטכערעג ןוא ךילרע טָאה רע

 ו םינּפ ןייז ףיוא קערש ןופ ןטָאש ַא ןָא

 םַאטש ןיימ ןיא
 .הנוחכ ןופ טינ םידָאפדיײז ןייק

 .רעטסוש ןב רעטסוש ַא ןיבכ

 ,ןויבא ןב ןויבא ןַא ןוא

 ,טייקמורפ ןופ טשינ דער ךיא
 ,גיוא ןיימ ןופ טכיל ןגעוו טשינ דערכ יו
 ,בייל טוואורּפעגסיױוא ןיימ ןופ טפַארק רעד ןגעוו

 .ןויסנ ןוא קעלש ךָאנ

 ,קיאור ךייא רַאפ ייטש ךיא
 .ןלָאשגָאװ ייווצ עדנילב עשימודס יד רַאפ
 ףיוא טנפע טפוש רעד

 ןעלווָאט ענרעזייא ייווצ יד
 .ןידה רפס םנופ

 .םיקוספ עטיוט יד טשינ רעה ךיא

 ,ןײלַא טשינ ןיב ךיא
 .טינ ךיא עז ךייא
 רימ םורַא ןעייטש סע

 תוכלמ יגורה הרשע יד

 ןעלטנַאמ עסייוו-יינש עגנַאל יד ןיא
 .דימת ןוא ןטכענ ןוא טנייה ןופ

 רימ טימ ןסעזעג רעטציא זיב ןענייז ייז

 .רעמַאק םנופ טנעװ ענרענייטש יד ןיא

 ,ןעמוקעג ןענייז יירד

 .ןעגנַאגעגקעװַא ןענייז יירד

 רימ טימ ןבילבעג זיא ןוידרת ןב

 .טערב-דרע רעד ףיוא רימ טימ טקיטכענעג

 טלמירדעג העש-עבלַאה ַא

 ןעוועגפיוא טכַאנ עצנַאג ַא ןוא

 . טלעוו-רעד ןופ טינ ,חוכיוו ַא ןיא

 .ןגעו ערעייא ןופ ןעגנַאגעגסױרַא גנַאל ןיוש ןיב



 ? םולח ןיא יצ רָאװ ןיא ,לָאמַא טכַאנייב ןוא

 .ןעמוקעג רימ וצ אביקע 'ר זיא
 ןגיוושעג ןוא טערב ןיימ ףיוא ןסעזעג

 ,קַאז תילט ןייז טלרינשעגפיוא טָאה רע

 ,קירטש ַא טרָאד ןופ ןגױצעגסױרַא

 :טערב ןיימ ףיוא טגײלעגקעװַא יז

 - .ףסוי ,ןָא יז ריר

 ןרעטש ןייד וצ וצ יז גָארט

 ,ןגיוא ענייד ,ליומ ןייד וצ
 ,זלַאה ןייד ףיוא ןָא יז טסעמ

 ,הכרב ַא ריא רעביא ךַאמ

 .שידק :גָאז

 ,טגלָאפעג םיא בָאה ךיא

 :טגיוועג ּפָאק םעד ךילרעטָאפ טָאה רע

 ,ףסוי ,יואר טזיב
 ,ןגיוא עניימ טכַאמרַאפ בָאהכ
 ,קיאור ןוא יואר ןרָאװעג ןיב
 טערב ןיימ ןופ ףָאלש רעד טָאה טלמעד טניז

 ,טלגָאװגּפָארַא טשינ עגר ןייק

 לפעל ענרעצלעה יד
 -- לסיש םענעדרע ןרעביא
 .ןבעגעג רעטיצ ןייק טשינ

 רעמַאק ןיימ ןופ רעטסניפפ יד

 ,םינּפ ןיימ טמירַאװעג טָאה

 לבייש ןקיביױוטש ןכרוד
 ןוז קעלפ רעקידרעסַאװ רעקידרעטיצ רעד

 ,בקעי ןיוש ---.טייהרענלילק ןופ

 .בקעל-- .עטַאט-רעד:ןוא

 ,ןפנהעג .ףימ..עמַאמ .יד טָאה-----לקנַא
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 קינָארכ ַא

 שטנעמ ַאזַא ןַארַאפ ,ןַארַאפ ,ןַארַאפ

 דרע רעקיזָאדרעד ףיוא ךָאנ טָאה סָאװ

 ,טשטנעבעג בוטש ןופ לעווש עניילק ןייז

 ,טרעהעג לוק ןגייא ןייז זיולב ןוא

 זיוה ןייז טָאה רע יו םעדכָאנ ןוא

 ,טליפעגנָא עכעלטע רעדניק טימ

 ,סיורג ,ךיוה ,ןסקַאװרעד ןעוועג רע זיא

 דלימ טלכיימשעג טָאה םינּפ ןייז ןוא

 ,טנַאװו רעטיירב רעד ףיוא דליב סנטַאט םוצ

 ;דליב ןרעביא ןרָאהנשריה םעד וצ
 ,טנַאפעלעה ןכיוה ַא -- גנוטפעה רעד וצ

 ,דניק ַא טייר ןקור ןייז ףיוא ןוא

 -- ףרַאש ןוא ןיד גנונעכייצ רעשילביב רעד וצ

 ,לעג םעניורב ןיא דלעפ טעקַאנ ַא
 ,ףרָאד שיבארַא ןַא טלמירד ןטנוא ןוא

 ,לעווש םייב טנוה רעדימ ,רעטלַא ןַא יו

 ,טיירג ןרָאװעג זיא שטנעמ רעד-טָא ןוא

 ,לַאש-ןרָאה םעד טרעהרעד טָאה רע יו

 טיוט םעד ,גירק םעד ןוז ןייז ןבעגקעװַא

 ,לָאטש ןיא דרעפ ןטסעב ןטימ םענייניא

 ,טרעקעגמוא טינ קירוצ ךיז טָאה ןוז ןייז --- ןוא

 ,םַאר ןצרַאװש ןטימ ווירב רעטצעל רעד רָאנ

 ,דרע קיטש טייוו ַא ןופ טלייצרעד םיא טָאה
 ,םי טייזרענעינופ סניילק ַא דנַאל ַא

 ,טכַאנ טייזרענעינופ ,גָאט טייזרענעינופ

 ,טייז.ברעמ ןיא לסיבַא ןוא חרזמ ןיא
 טכַארבעג וד ןייז וצ ןוז ןייז גירק רעד טָאה

 ,טייוו-יד ליימ קיצניינ ןוא טנזיוט ףניפ

 טקוקעג דלימ טָאה שטנעמ רעקיזָאדרעד ןוא

 ,טנַאװ רעסייו רעד ףיוא דליב סנטַאט ןייז ףיוא
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 קוצ ןלעקנוט א ןבעגעג טָאה םינּפ ןייז ןוא

 ,טנַאה רעקניל רעד טימ -- רעטיצ םעניד ַא ןוא

 ּפָאנק םענעלָאטש םעד טנַאה ןיא ןטלַאהעג ןוא

 -- .לָאּפ-עד רַאה םעד ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ

 ,לָאמעלַא יװ ןסעזעג רע זיא שיט םייב ןוא

 ,ּפָאק ןייז ךיז טָאה ןגיובעגנייא טשינ ןוא

 ןוז רענייש ןייז סָאװ לַארענעג רעד

 ,רָאי א טנידעג סוּפרָאק ןייז ןיא טָאה

 .ןעור ןעגנַאגעג סוּפרָאק ןייז ןופ ןוא
 ,רוד רעגנוי רעצנַאג רעזנוא טורס ואוו

 טקוקעג ,טקוקעג טָאה שטנעמ רעקיזָאדרעד

 ןיילַא ךיז ןופ ןוא לַאדעמ ןעָארג ןפיוא
 ,טקובעגּפָארַא ךיז ּפָאק רעכיוה ןייז טָאה

 .ןייטש-רבק ַא ייב ןגיובעג טייטש ןעמ יו

 ,רָאנ עגר ַא סע טָאה טרעיודעג ןוא
 ,טכיילגעגסיוא ןקור םעד דלַאב טָאה רע

 רָאלק ןוא ליק ךעלרעבליז יירד ייווצ ַא רָאנ

 ,טכײלבעגסױרַא דרָאב ןייז ןופ ףרַאש ןבָאה

 שיט ןופ גערב םעד ייב ןסעזעג זיא רע ןוא
 ,טיורב ץינעּפ םעד טנַאה ןיא ןעמונעג ןוא

 שיפ ןטיור םנופ קע םענעדלָאג םעד ןוא

 טיורק םענרעבליז םנופ שקעל עניד יד ןוא

 טייז ןייז ייב ןוא קיאור ןסעגעג ןוא

 קידנעגייוש-ליטש בייוו סָאד ןסעזעג זיא
 דייז ןצרַאװש ןופ רעיורט ןכילדירפ ריא ןיא

 ,טגיוועג ּפָאק ןלעדייא םעד םיוק-םיוק ןוא

 ןוז ןייז טימ טָאה רעטסנעפ ןכרוד גָאט רעד ןוא
 טעלגעג ליטש טייקיאור רעדלימ רעד ןיא
 ,ןר-טסוגיוא עקיגָאטײב-ןרעבליז יד
 טדערעגסיורא טשינ טרָאװ קיצנייא ןייק

21 



 שטנעמ ןקיזָאדמעד ןגעוו ןגָאז טשינ ליוו ךיא

 ?ןעד ךיא סייוו סָאװ --- וליפַא טרָאװ ןייק

 ,טשטנעבעג תומא דלד ענייז ןיא ןייז רע לָאז
 .ןעזעג סע בָאה ךיא יװ ,רָאנ ןכייצרַאפ ךיא

 ,טייקיאור ןייז ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה

 ,דנַאטשרַאפ סנשטנעמ ַא זיא ןיילק ,לקנוט לייוו

 ,טיוט ןופ לגרעב-ץינערג םייב ןייטש טביילב ןוא
 טנַאה עקירטיצ יד טּפַאט שרעדניק ןוא

 טרָאה-קירענייטש ןוא ןייטש ןופ ּפָאק םעד
 ,קילב רעד יורג-קילָאטש ןוא ּפיל יד טרעוו
 טרָאװ ַא ןגָאז לָאז ךיא ,ךיא ןיב רעװ ןוא
 ,קיטעמוא זיאס רָאנ ?סָאװרַאפ ןגערפ ןוא
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 ןעשעג ץלַא זיא ַאד

 .א

 ,עטנלערַאפ ,עטרעטלערַאפ ירפ רימ

 ,עגעסירעגסױרַא-בלַאה תורוד עלַא ןופ

 ןטרוגנָא תוחופ עלַא טימ ךיז ןפרַאד רימ

 .עלָאּפ רעגנאל רעד ייב ָאד טלעװ יד ןטלַאהנָא ןוא

 ,האופר ןעמעטָא לוערג ןקידנענירג ןדעי ןופ

 ;ךיז ןקוקרַאפ םיוב ןצלָאטש ןכיוה ןדעי ףיוא

 םישרוי עקיטניל ןופ רוד ַא ןסקַאװטיױא ךָאנ ָאד טעװ ױזַא
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 499 . . . רודיס סטָאג ןופ לטעלב ַא
 501 02 8 . 8... . .  וצ
 502 0 . . . . . . . + . טושּפ
 502. . . . . . . . .  חישמ
 5066. . . . . 6 +. + . קילייה
 507 . . . טליגכיילג ןופ טָאג רעד
 509 .  . . . . . . הדע ןיימ
 510. . . . . . . רדימ'קיאה
 511 . , . . . . . זיוה סָאד
 512. . . . . . . םוט םוי יהי
 513. . . . . . . סרעכַאמכָאנ
 515. . . . . . . ףןֹוא שואי
 1517 0 . 8 2 . . . . . טצעבעג
 518. . . . . . . . + . םודס
 522--519 . . . . , . . טסברַאה
 524 . . . . . . 'װירב ַא ןופ
 526 0 . . . . . . .  יֹוזַא קיביײא
 529 0 . . . . . . .  דיירסיוא
 521 .  . . . . . . . סוכ ַא
 5232. . . . . .  רוד םענעי ןופ
 5248 . . . . . . טקידרעניטש
 541 2 2. . . 4 . . . קיטכיל
 5426 2 2 . טײצטלַא ענעדלָאג
 552--545 . . . רקוב יהיו ,ברע יהיו
 552 , , . . . . סידניא ןברק
 554 .  . . . . רעדינ ערעטיול
 556 . . . . . . . סיײװ ךיא
 558 . . , . . . םוטעמוא ץעגרע
 5600. ג . . . . . . . לקנוט
 5601. . . . . . . . . ךףשפא
 562 0 2. . . 4 . . טנייה ןופ
 564 2 ג . 4 . ..לפרעד ַאזַא ןַארַאפ
 566 . . עדער רעטכַארטעג ַא ןיימ ןופ
 568 . .טכַארט שטנעמ רעקיטעמוא א
 570 . , . טייקמורפ יד
 573 . , . ץערָאק ןופ ךָאװ לטעלכב ַא
 506 0 . . . . . גנורעטייוורעד
 518 . . . . . . . גנַאלק ַא
 580 2. . ,  . . . קינָארכ ַא
 582 . , , , , ןעשעג ץלַא זיא ָאד






